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                                    Riebas   Jaargang 9     Nummer 8    Datum: 16 december 2019 

 
 

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 
19 december 
17.00: Kerstmysterie-avond. 
23 dec. t/m 3 jan. 
Kerstvakantie 
6 januari 
Hoofdluiscontrole 
13 januari 
Riebas 
22 januari  
20.00 uur: MR vergadering 
27 januari 
Riebas 
10 februari 
Riebas 
 
De kapstokregel van de 
maand december is… 

het Kerstmysterie 
Nog een paar dagen en dan is  
het tijd om het kerstmysterie met  
z’n allen op te gaan lossen. 
Jullie hebben allemaal je vertrektijd  
doorgegeven via de klassenouders.  
Aan eenieder het verzoek om zèlf  
de tijd in de gaten te houden zodat je  
tijdig kunt vertrekken. De verschillende vertrek-
tijden zijn met name bedoeld om de mensen-
stroom ietwat te reguleren. En dus ook de drukte 
bij de ‘foodlane’. 
Op het schoolplein is een kraam ingericht waar je 
consumptiebonnen kunt kopen (á € 1,50 p.st). Ook 
zullen hier diverse artikelen te koop worden 
aangeboden. Zoals reeds eerder aangegeven gaat 
de winst van deze avond naar Kika (Stichting 
kinderen kankervrij). In deze kraam staat ook een 
collectebus; hier kan eventueel nog een extra 
donatie in worden gedaan. 
Het is mogelijk om de consumptiebonnen contant 
te betalen, gelieve dan ook kleingeld mee te 
nemen. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid 
om middels tikkie te betalen. 
Met deze consumptiebonnen kunt u in de 
‘foodlane’ betalen. Worstenbroodje, Broodje 
hamburger, Soep (groente & tomaten), Spirello’s 
(zout & paprika), Super stroopwafels kunt u 
verkrijgen voor 1 consumptiebon (€ 1,50). De 
koffie, thee, water, ranja, (warme) chocomel zijn 
gratis, en u kunt 2 glazen glühwein verkrijgen voor 
1 consumptiebon (€ 1,50). 
Omdat de tocht in het donker plaatsvindt willen 
we eenieder vragen om een reflectiehesje te 
dragen tijdens het wandelen van de tocht. Zodat 
eenieder goed zichtbaar is. 
De Kerstman, Kerstelf en Kerstfee zijn er in ieder 
geval al klaar voor…. Jullie ook? 
We hopen dat het een gezellige avond gaat 
worden. 
de Kerstwerkgroep. 
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Bedankt! 
Op 5 december jl. hebben de kinderen een erg gezellige dag gehad tijdens het Sinterklaasfeest op 
school. We willen alle ouders bedanken die hebben geholpen om deze ochtend tot een succes te 
maken! De kinderen hebben genoten! 
 
Vervanging juf Elke 
Zoals bekend is juf Elke voor langere tijd afwezig. Tot aan de Kerstvakantie nemen juf Anjo en juf Hetty 
haar uren in de groepen waar. Dit noemen we een zogenaamde interne oplossing, waarbij parttimers 
bereid zijn hun uren tijdelijk uit te breiden. Er zijn namelijk nauwelijks vervangers op de markt. We 
hebben het geluk dat er na de Kerstvakantie in ieder geval voor groep 8 een invaller beschikbaar is. 
Vanaf 6 januari a.s. zal Ben van Dooren op maandag en dinsdag in deze groep de uren van juf Elke 
waarnemen. Meester Ben komt morgen (dinsdag) even kennismaken op school. Betreffende groep 6-
7 wordt momenteel nog gezocht naar een vervanger voor de donderdag en vrijdag. U mag hier deze 
week nadere informatie over verwachten. 
 
Bericht vanuit SKOzoK: stand van zaken schoonmaak 

Beste ouders/verzorgers, 
Na een (verplicht) aanbestedingstraject is er sinds de zomervakantie een nieuwe 
partij gecontracteerd voor de schoonmaak van scholen. Met de overstap naar 
een nieuwe partij zijn er een aantal zaken gewijzigd: de kwaliteitseisen zijn gelijk 
gebleven, de manier waarop gewerkt wordt is gewijzigd. Er is afgesproken dat 
er resultaatgericht schoongemaakt wordt in plaats van schoonmaken op basis 
van een vooraf vastgesteld aantal uren. Omdat chloor wettelijk niet meer 

gebruikt mag worden, wordt er schoongemaakt met biologische schoonmaakmiddelen. 
 
Het is logisch dat in het begin van een dergelijke omschakeling enige aanlooptijd nodig is om alles goed 
te laten verlopen. Tussen SKOzoK en de partij die schoonmaakt heeft er daarom vanaf het begintraject 
veelvuldig overleg plaatsgevonden. Toch hebben wij moeten constateren dat op sommige scholen de 
kwaliteit van de schoonmaak niet is zoals die moet zijn. Wij snappen dat ouders hier ook tegenaan 
lopen. Via dit bericht brengen wij jullie daarom op de hoogte van de zaken die ondernomen zijn om 
ervoor te zorgen dat het schoonmaakresultaat op alle scholen structureel op orde komt. 
 
Overleg met het bedrijf dat schoonmaakt heeft tot een aantal acties geleid. Zo is de klachtenregistratie 
en de benodigde actie naar aanleiding hiervan verbeterd. Ook zijn er onafhankelijke metingen 
uitgevoerd. Verder heeft het bedrijf met personeelsproblemen te maken. Dit ontslaat hen echter niet 
van hun verplichtingen om te zorgen voor een goede schoonmaak. 
 
Naar aanleiding van de vele klachten heeft er recentelijk een indringend gesprek tussen het College 
van Bestuur en het schoonmaakbedrijf plaatsgevonden. Daarin is afgesproken dat uiterlijk 1 februari 
2020 het schoonmaakresultaat op alle scholen structureel op orde moet zijn. 
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