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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 
22 januari  
20.00 uur: MR vergadering 
27 januari 
Riebas 
10 februari 
Riebas 
18 en 19 februari 
Oudergesprekken rapport 1 
20 februari 
Rapport 1 en plakboek mee naar huis 
21 februari 
Carnaval op school 
24 t/m 28 februari 
Carnavalsvakantie 
2 maart 
Riebas 
Hoofdluiscontrole 
 
De kapstokregel van de 
maand januari is… 

Kijkmomenten ouders groep 0-1-2 
In de week van 20 t/m 24 januari a.s. bieden we 
de mogelijkheid aan ouders van groep 0-1-2 om 
een kijkje te nemen tijdens de les. Hiervoor kunt u 
zich vanaf a.s. dinsdag inschrijven door middel van 
de lijsten die bij de entree van de kleutergroep 
hangen. We zijn ervan overtuigd dat de kinderen 
een bezoekje erg op prijs stellen. Er is veel te zien 
en te beleven in de kleutergroep. 
 
Onderwijsstaking 30 en 31 januari a.s.  
De onderwijsbonden hebben opgeroepen tot 
staking op 30 en 31 januari aanstaande. Dit om 
een structurele aanpak te eisen van onderwijspro-
blematiek zoals ongetwijfeld bij u bekend is. Het is 
voor ons het belangrijkste dat er voldoende 
personeel beschikbaar is en blijft, zodat we o.a. 
geen overgrote klassen hoeven te gaan creëren. 
We lopen er nu al tegenaan dat op momenten 
waarop we om vervanging vragen er vrijwel 
niemand meer beschikbaar is. We mogen tot op 
heden van geluk spreken dat we nog niet achter 
het net hebben hoeven te vissen. Hierbij willen 
we, niet in de laatste plaats, onze waardering 
uitspreken voor leerkrachten die eigenlijk 
parttime werken, maar in geval van nood steeds 
bereid zijn extra terug te komen. Dit mogen we 
echter niet altijd als vanzelfsprekend beschou-
wen. We hoeven u niet te overtuigen van het feit 
dat er werk aan de winkel is voor de overheid om 
de onderwijskwaliteit op niveau te houden.  
Als team hebben we echter besloten deze keer 
niet te gaan staken, maar samen met de kinderen 
op een passende manier aandacht te willen gaan 
besteden aan deze problematiek. M.a.w., de st. 
Willibrordusschool is ook op 30 en 31 januari a.s. 
‘gewoon’ open.  
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