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Bereikbaarheid directie 
Maandag: de Ster, Westerhoven. 
Dinsdag: st. Willibrordusschool. 
Woensdag: st. Willibrordusschool.  
Donderdag-  
ochtend: de Ster, Westerhoven,  
middag: st. Willibrordusschool. 
Vrijdag: de Ster, Westerhoven. 
 
Indien de telefoon niet zou kunnen 
worden opgenomen door collega’s 
zonder lestaken, dan zorgen we er voor 
dat er even een toestel bij de leerkracht 
in het lokaal aanwezig is. De school is 
dan altijd bereikbaar.  
Via infostwillibrordus@skozok.nl is de 
directeur dagelijks bereikbaar.  
 
Planning 
4 december 
20.00 uur: MR vergadering 
5 december 
Sinterklaas op school 
6 december 
Studieochtend, alle kinderen vrij. 
16 december 
Riebas 
19 december 
17.00: herdertjestocht. 
23 dec. t/m 3 jan. 
Kerstvakantie 
6 januari 
Hoofdluiscontrole 
13 januari 
Riebas 
22 januari  
20.00 uur: MR 
vergadering 
27 januari 
Riebas 
 
De kapstokregel van 
de maand december 
is… 

Vanuit groep 8 
Deelname aan de First LegoLeague 
 

 
 
Dit jaar is het thema "City Shaper". De leerlingen zijn aan de 
slag gegaan met het programmeren van hun legorobot om 
zo veel mogelijk missies foutloos uit te kunnen voeren. Een 
andere deel van de leerlingen is aan de slag gegaan met een 
innovatieproject over het verbeteren van hun eigen 
leefomgeving middels techniek. Zaterdag 30 november jl. 
hebben zij hun project gepresenteerd op de feestelijke 
openingsbijeenkomst van de Coöperatie Meer Riet-
hoven. Tegelijkertijd werken alle leerlingen aan de "Core 
Values": Teamwork, plezier en respect. Aan een jury gaan 
de kinderen uitleggen en laten zien hoe zij dit hebben 
aangepakt. Zaterdag 7 december is het zover. Dan vindt de 
regiofinale plaats in Dynamo in Eindhoven. De opening is om 
10.30 uur. Komt u groep 8 aanmoedigen? 
 

 
Sinterklaas op school 
Op donderdag 5 decem-
ber bezoekt Sinterklaas de 
Willibrordusschool.  Rond 
half 9 zal hij arriveren. 
Wilt u de jongste kinderen 
die ochtend op de speel-
plaats aan de straatzijde afzetten?, dit zodat zij de Sint ook 
mee kunnen ontvangen. De kinderen die hun surprise mee 
naar school toe nemen, kunnen deze in hun lokaal 
neerzetten. Van hen verwachten we dat ze vervolgens weer 
naar buiten gaan. Ouders zijn vanzelfsprekend van harte 
welkom om de aankomst van de Sint mee te maken.  
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Herdertjestocht 19 december a.s. 
Ter herinnering: tgv. het Kerstfeest organiseren we dit jaar een 
herdertjestocht in de namiddag/avond.  
Dit gezellige evenement zal plaatsvinden op 19 december.  De tocht vangt 
aan om 17.00 uur en zal eindigen uiterlijk 20.00 uur. 

 
 
Vanuit de Algemene Hulpdienst Bergeijk 
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