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Vanuit de directie:  
 
Herfst: 
Na al het mooie weer van de afgelopen maanden, hadden we 
dit jaar te maken met een weekje herfstvakantie die de naam 
eer aan heeft gedaan. Ondanks dalende temperaturen en 
zelfs weer wat regen, was het toch genieten van een 
welverdiende vakantieweek. 
De periode waaraan we zijn begonnen kent als hoogtepunten 
natuurlijk het eerste rapport, gevolgd door het 
Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. Drukke, maar ook 
sfeervolle en gezellige maanden. Wij gaan ons best doen om 
er met kinderen en ouders een mooie tijd van te maken. 
 

Personeel: 
Op dit ogenblik hebben we op de Willibrord te maken met de 
gelukkige omstandigheid dat maar weinig collega’s korter of 
langer ziek zijn. Wel is sprake van een aantal collega’s die met 
ouderschapsverlof is of met zwangerschapsverlof gaat. Hiervoor hebben we op tijd invalkrachten kunnen regelen, 
zodat in de betreffende groepen de lessen gewoon volgens plan door kunnen gaan.  
Gedurende de herfst en winter neemt het risico op collega’s die zich vanwege een griepje of andere oorzaak 
ziekmelden toe. Op de Willibrord kijken we voor de vervanging altijd eerst of een duo-collega bereid is om een dag 
extra te werken. Lukt dat niet, dan stellen we de vraag aan de vaste uitzendbureaus Pool West en Dit is Wijs. Levert 
ook dat geen invaller op, dan is opdelen van de groep de volgende stap. Gelet op de grote krapte op de 
arbeidsmarkt, waardoor er gewoonweg zeer weinig invallers inzetbaar zijn, is het zelfs denkbaar dat er ook op de 
Willibrord een moment komt dat we moeten besluiten om een groep naar huis te sturen. Mocht het zover komen, 
dan hebben we dus alle voorgaande stappen doorlopen en is er echt geen andere keuze meer voorhanden. 
 

Stampioendreef, tuin is gereed: 
 
Tijdens de herfstvakantie is er hard gewerkt aan het 
afgraven van een fikse laag grond aan de achterzijde van 
de Willibrordschool aan de Stampioendreef. Daarna is er 
nieuwe grond gestort, is het terrein deels bestraat en zijn 
er vier grote plantvakken gemaakt. Hiermee gaan we aan 
de slag om te zorgen voor een gecombineerde groente- en 
bloementuin. Bij het onderhoud willen we de kinderen uit 
de verschillende groepen gaan betrekken. Weer een 
nieuwe mogelijkheid om talenten van kinderen te 
ontwikkelen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agenda:  

 Maandag 5 november is de eerste 

workshopronde van Mad Science 

 Donderdag 8 november ophalen oud 

papier 

 Vrijdagmiddag 9 november eerste 

creatieve middag. 

 Woensdag 14 november vergadert de 

ouderraad 

 Vrijdag 16 november 8.30 uur versieren 

voor het Sinterklaasfeest vanaf 8.00 uur 

van beide locaties 

 Vrijdag 23 november rapporten groep 3 

t/m 8 gaan mee naar huis. 

 Maandag 26 november en woensdag 28 

november 10 minuten gesprekken voor de 

ouders van de groepen 1  t/m 8 

 Maandag 26 november schoen zetten in de 

klas. 

 Woensdag 5 december Sinterklaasfeest  



 

2 

 
 
Studiedag: 
Op de studiedag van afgelopen maandag hebben we ons als team van leerkrachten in de ochtend vooral bezig 
gehouden met het schoolplan voor de jaren 2019 – 2023. Met elkaar hebben we nagedacht over welke 
mogelijkheden er liggen om het onderwijs op de Willibrord in de komende jaren vorm te geven. De middag heeft in 
het teken van Engels gestaan. Met de start van het vak Engels in alle groepen volgens de methode iPockets (groep 1 
t/m 4) en Big English (groep 5 t/m 8), hebben we als team ook een teamtraining gevolgd gericht op de vakdidactiek 
van Engels. Deze 4-delige training is voor ons verzorgd door Early Bird, de organisatie die de Willibrord ook bij de 
verdere ontwikkeling van dit voor ons nieuwe vak, zal blijven begeleiden. 
 

Engels op het eerste rapport 
Medio november krijgen de groepen 3 t/m 8 het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Voor wat betreft 
het vak Engels beperken de collega’s zich tot het schetsen van een beeld van bijvoorbeeld het plezier waarmee een 
kind met dit vak bezig is, de durf om al Engels te willen spreken of de inzet van het kind gedurende de Engelse lessen. 
Zoals gezegd, Engels is in opbouw en zal zich in de komende jaren steeds verder gaan ontwikkelen op de Willibrord. 
Dat geldt evenzeer voor de wijze waarop we u op het rapport informeren over de ontwikkelingen van uw 
dochter/zoon. 
 

Mad Science 
Vanaf maandag 5 november zullen er na schooltijd zo’n 60 kinderen deel gaan nemen aan de workshops die door de 
‘professoren’ van Mad Science op de Willibrord zullen worden verzorgd gedurende een zestal weken. 
Twee groepen van ca. 20 kinderen zullen op de locatie Stampioendreef aan de slag gaan en in dezelfde periode is ook 
een groep van 20 kinderen op de locatie Groeneweg actief.  
In de workshops maken de kinderen kennis met allerlei wetenschappelijke fenomenen en ontdekken door middel 
van verschillende proefjes de ins en outs hiervan.  
 

 
Vanuit het team:  
  Sinterklaas 2018: 

Het is bijna zover. Sinterklaas komt weer naar Nederland. Om hem te verwelkomen 
willen we graag dat de school, net als ieder jaar, feestelijk wordt aangekleed. We zouden 
het gezellig vinden als ouders komen helpen bij het versieren van de beide locaties. Dit 
jaar hebben wij op vrijdag 16 november vanaf  8.30 uur een versierochtend gepland. De 
intekenlijst hiervoor hangt vanaf woensdag 7 november op het whiteboard bij alle 
groepen.   
 Sinterklaas vieren wij op woensdag 5 december. Alle groepen zijn om 12.15 uur vrij.     
 U ontvangt 16 november een digiDuif met meer gedetailleerde informatie.  
  
Mocht u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij 

de Sinterklaascommissie: juf Anke (Stampioendreef) en juf Mirjam (Stampioendreef/Groeneweg)  
  
  

Vanuit de overblijf:  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ouderraad op woensdag 3 oktober, is ook het financiële 
overzicht van inkomsten en uitgaven vanuit de overblijforganisatie gepresenteerd. De balans tussen inkomsten en 
uitgaven is netjes in evenwicht en door de kascontrole-commissie officieel goedgekeurd. 
 
Op zoek naar versterking: 
Ons overblijfteam van de Willibrord bestaat uit ongeveer 47 overblijfkrachten met verschillende leeftijden en 
culturen. Ons doel is om een gezellige en veilige middag pauze voor meer dan 208 kinderen te garanderen. De 
kinderen eten hun eigen boterham en krijgen namens de overblijf fruit aangeboden. Wij gaan na het eten heerlijk 
buiten spelen met het speelgoed van de overblijf. Mocht het echt slecht weer zijn dan blijven wij binnen. Dan kunnen 
ze een film kijken, spelletjes spelen of lekker gaan kleuren. 
 
Als je het leuk vindt om met kinderen te werken in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, dan is het echt iets voor jou om als 
overblijfkracht aan de slag te gaan. 
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Je mag zelf kiezen of je een vaste dag per week of per twee weken of per maand wilt overblijven. Je kunt ook als 
invalkracht in onze groepsapp staan en wanneer het je uit komt dan kun je voor iemand invallen. 
Vaders, ooms, tantes, opa’s en oma’s zijn ook welkom. 
 
Voor beide locaties zijn we op zoek naar mensen die ons team willen versterken. 
U helpt dan niet alleen de school en het overblijfteam maar vooral de kinderen. 
Meld U aan. 
Dit kan via de leerkracht van uw kind of via overblijven@rkbswillibrord.nl 
 
Misschien helpt het volgende stukje van een van de overblijfkrachten om u over de streep te trekken. 
 
Een overblijf kracht van locatie Groeneweg vertelt over de overblijf: 
‘Wat ik leuk vind aan de overblijf is dat we naast de vergoeding, de gezellige jaar uitjes, de leuke attenties en 
cursussen van de overblijf krijgen. We krijgen ook veel liefde, respect en waardering terug van de kinderen. Ik hoor 
vaak op straat of in de supermarkt dat kinderen me roepen met “Hallo overblijf juf”. Dat geeft me dan toch wel een 
stukje waardering voor het werk dat we doen.’’  
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