
 

1 

      
    

   Willibrord Nieuws 
   jaargang 23, nr. 11 

26 juni 2019 
 
 
Vanuit de directie 
 
Laatste weken van het schooljaar: 
In de groepen wordt de komende weken de laatste hand 
gelegd aan het afronden van de lessen van de verschillende 
methodes. Daarnaast staan er traditioneel in deze laatste 
weken nog tal van ‘afsluit-activiteiten’ gepland, zoals de 
musicals van de groepen 8, meester- of juffendagen in de 
verschillende groepen, het derde rapport voor de groepen 3 
t/m 7, eindmusicals en de high-tea als bedankje voor de 
hulpouders.   
We zetten met z'n allen nog even ons beste beentje voor om het jaar weer goed af te kunnen ronden. 
 

Personeel en groepsindeling 2019 – 2020: 
Aan het einde van dit schooljaar gaan wij afscheid nemen van juf Margré. Na 16 jaar Willibrord heeft juf Margré 
besloten dat het tijd is voor een overstap naar een andere basisschool. Natuurlijk zullen wij als team op gepaste wijze 
afscheid van Margré gaan nemen, maar het is goed om op deze plaats alvast een welgemeend ‘dank je wel’ uit te 
spreken voor alle inzet en goede zorgen van de afgelopen jaren voor de kinderen die bij juf Margré in de klas hebben 
gezeten. 
Ook van meester Hans gaan wij afscheid nemen. Meester Hans heeft dit schooljaar op de maandag in groep 8C 
gewerkt en om de week in groep 6B op de vrijdag. Meester Hans willen wij hartelijk bedanken voor zijn inzet en 
mooie verhalen in de beide groepen. 
 
De groepsindeling voor 2019 – 2020 ziet er als volgt uit: 

 Groep 1-2A:     juf Anja (ma-di-wo)                          juf Ida (do- vr)  

 Groep 1-2B:     juf Purdey (ma-di-wo)                      juf Petra (do-vr) 

 Groep 1-2C:     juf Elly (ma-di)                                   juf Lia (wo-do-vr) 

 Groep 3A:        juf Eva (ma-di)                                   juf Anke (wo-do-vr) 

 Groep 3B:        juf Anne-Marie (ma-di-wo)             juf Petra (do-vr) 

 Groep 4A:        juf Emmy (ma-di-wo-do)                 juf Bianca (vr) 

 Groep 4B:        juf Daphne (ma-di-wo-vr)               juf Karin (do) 

 Groep 5A:        juf Laura (ma-di-wo)                        juf Janine (do-vr) 

 Groep 5B:        juf Marjolein (ma-di)                        juf Kelly (wo-do-vr) 

 Groep 6A:        juf Vera (ma-wo-do-vr)                    juf Karin (di) 

 Groep 6B:        juf Daniëlle (ma-di-wo-do-vr*)       juf Annemieke (* vrijdag om de week) 

 Groep 7A:        vacature 

 Groep 7B:        juf Ester (ma-di)                                juf Loes (wo-do-vr) 

 Groep 8A:        meester Jamy (ma-di-wo-do-vr) 

 Groep 8B:        juf Annemieke (ma)                         juf Monique (di-wo-do-vr) 
 
Plusklas:                               juf Bele (wo) en juf Anne-Marie (do) 
Vakleerkracht gym:           juf Mariëlle (ma-di) en juf Monique (di) 
Vakleerkracht muziek:      meester Hans (di-do) 
Remedial Teacher:             juf Mirjam (ma-di) 
Leerkrachtondersteuner:  juf Steffanie (ma-wo-do) 
Intern begeleider:               juf Mariëtte (di-do) en juf Bele (di-do) 
Conciërge:                            meester Yohanes (ma-di-wo-do-vr) 
Directeur:                             meester Keesjan (ma-di-wo-do-vr) 

Agenda:  
 

 Woensdag 26 juni: kleuterfeest. 

 Donderdag 4 juli musical groep 8A voor genodigden. 

 Vrijdag 5 juli musical groep 8B voor genodigden. 

 Maandag 8 juli musical groep 8C voor genodigden.          

 Woensdag 10 juli High Tea hulp ouders om 11.00 uur 

Stampioendreef. 

 Vrijdag 12 juli uitgifte derde rapport groepen 3 t/m 7. 

 Dinsdag 16 juli ‘uitgooien’ van de groepen 8 

 Woensdag 17 juli wenuurtje 11.00-12.00 uur.  

 Vrijdag 19 juli start zomervakantie. 
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U ziet bij groep 7A staan dat wij op dit moment nog een vacature in te vullen hebben. Oorspronkelijk was deze 
vacature uitgezet voor groep 8 en hebben we met twee kandidaten gesprekken gevoerd. Helaas heeft dit niet tot het 
gewenste resultaat geleid. Vanuit het idee dat het omzetten van de vacature naar groep 7 voor andere leerkrachten 
interessant kan zijn, staat deze vacature nu open, zowel binnen als buiten de Laurentius Stichting en zijn er ook 
diverse uitzendbureaus voor ons op zoek naar geschikte kandidaten. Het zijn echter spannende tijden op de 
arbeidsmarkt voor leerkrachten en vele scholen zijn met ons nog op zoek naar nieuwe collega's. Wij hopen u zo 
spoedig mogelijk positief te kunnen informeren voor het eind van dit schooljaar. 
 

Werkdrukmiddelen: 
Alle scholen hebben een extra budget ontvangen om de werkdruk binnen het basisonderwijs voor een deel te 
kunnen verminderen. Op de Willibrord hebben we ervoor gekozen deze middelen in te zetten voor: 

 Vakleerkracht muziek (komend schooljaar twee dagen) 

 Remedial Teacher (uitbreiding van een naar twee dagen) 

 Conciërge (uitbreiding van 20 naar 30 uur) 

 Leerkrachtondersteuner (twee dagen in de week) 
De inzet van deze collega's betekent voor de groepsleerkrachten daadwerkelijk een stuk werkdrukvermindering in de 
vorm van extra handen in de klas, extra tijd voor de administratie, extra hulp bij de begeleiding van de kinderen en 
meer klussen die door de conciërge kunnen worden gedaan. 

 
Gymrooster 2019 – 2020:                                    

Dinsdag  

08.30-09.20       groep 6a            Karin                  zaal       1           Mariëlle            (TOESTELLEN) 
09.20-10.10       groep 5b            Marjolein          zaal       1           Mariëlle 
10.10-11.00       groep 7b            Ester                  zaal       1           Mariëlle 
11.00-11.50       groep 8b            Monique S.       zaal       1           Mariëlle 
  
13.10-14.00      groep 3b             Annemarie       zaal        1           Mariëlle      
14.00-14.50      groep 4a             Emmy                zaal        1           Mariëlle 
---------------- 
08.30-09.20       groep 5a            Laura                 zaal        2          Monique           (TOESTELLEN) 
09.20-10.10       groep 6b            Daniëlle            zaal        2          Monique 
10.10-11.00       groep 7a            …........               zaal       2           Monique 
11.00-11.50       groep 8a            Jamy                  zaal       2           Monique 
  
13.10-14.00       groep 4b            Daphne             zaal       2          Monique 
14.00-14.50       groep 3a            Eva                     zaal       2          Monique 
  

Woensdag 
08.30-09.20       groep 7a            …......                  zaal      3           groepsleerkracht      (SPEL) 
09.20-10.10       groep 7b            Loes                   zaal       3          groepsleerkracht            
10.10-11.00       groep 8a            Jamy                  zaal       3          groepsleerkracht 
11.15-12.05       groep 8b            Monique S.      zaal       3          groepsleerkracht     
  

Donderdag                 
08.30-09.20       groep 3a            Anke P.              zaal      3          Mariëlle                    (SPEL) 
09.20-10.10       groep 3b            Petra Y.             zaal      3          Mariëlle 
10.10-11.00       groep 4b            Karin                  zaal      3          Mariëlle 
11.00-11.50       groep 4a            Emmy                zaal      3          Mariëlle   
  
13.10-14.00       groep 5b            Kelly                  zaal      3          Mariëlle    
14.00-14.50       groep 5a            Janine               zaal      3          Mariëlle          
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
13.10-14.00       groep 6b            Daniëlle         zaal         2          groepsleerkracht      (SPEL) 
14.00-14.50       groep 6a            Vera                 zaal       2          groepsleerkracht 
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Bedankje voor de hulpouders: high tea op woensdag 10 juli, van 11.00 - 12.00 uur 
op de Stampioendreef: Ook dit jaar organiseren we als school weer een high tea voor 

alle ouders die ons gedurende het schooljaar met een of meerdere activiteiten hebben 
geholpen. Via de groepsleerkrachten ontvangt u hier een uitnodiging voor. Om ervoor te 
kunnen zorgen dat er voor iedereen voldoende hapjes en drankjes zijn, vragen wij u het 
strookje in te vullen en weer bij de groepsleerkracht in te leveren. 

 
 
Wenuur: 
Woensdag 17 juli gaan alle groepen van 11.00 - 12.00 uur kennismaken met hun nieuwe juf 
of meester in het nieuwe lokaal voor het komende schooljaar. Praktische informatie over 
het uitvliegen van de oudste kleuters en het ophalen van de groep die van de Groeneweg 
richting de Stampioendreef gaat komen, volgt via de groepsleerkrachten. 
 

 
 

Musicals in de groepen acht: 
In de afgelopen maanden is door leerkrachten en leerlingen heel hard gewerkt aan de eindmusicals. Het is altijd weer 
bijzonder om te zien welke talenten voor toneel, dans en zang naar boven komen. Door veel oefenen zijn de musicals 
nu bijna gereed om te laten zien. 
Naast de avonduitvoeringen mogen ook de kinderen van school deze musicals komen bekijken tijdens de 
middaguitvoeringen. We wensen de kinderen heel veel succes en plezier tijdens het spelen. 

 
Ophalen oud papier: 
Het oud papier dat u verzamelt wordt opgehaald op donderdag 11 juli Met de opbrengst worden extra materialen 
gefinancierd, waar normaliter geen budget voor is. Donderdag 8 augustus is het volgende ophaalmoment. Hartelijk 
dank voor uw bijdrage.  

  
 
 

Vanuit de Sint-Willibrorduskerk: 
 
Gezinsviering zondag 14 juli 2019: Elkaar helpen:  
 
Dit is het thema voor de gezinsviering op 14 juli. Jezus vraagt ons om vanuit ons hart onze naaste lief te hebben en 
elkaar te helpen. Maar dat is soms best lastig. Hoe doe je dat dan? 
 
Elkaar helpen zit ook in hele kleine dingen… Je moeder helpen met de tafel dekken of je zusje helpen met puzzelen. 
In de laatste gezinsviering voor de zomervakantie gaan we het hebben over elkaar helpen. Kinderkoor de 
Kerkrakkertjes zal bij de viering zingen.  
 
Zien we jullie ook op zondag 14 juli om 9.15 uur in de R.K. Sint-Willibrorduskerk in Bergschenhoek?  Opa’s, oma’s, 
vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom. 

 
 
 
 

 Vanuit de gemeente of anders: 
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Moeders en oma’s gezocht 

Voor de moeder die haar eerste baby heeft gekregen, maar hier geen netwerk heeft en vol vragen zit, zoals: moet ik 

hem altijd oppakken als hij huilt, moet hij in zijn eigen bed slapen, wanneer heeft hij genoeg gedronken, doe ik het 

wel goed? 

Voor de moeder die elke dag ruzie heeft met haar (pre-)puberende dochter en opvoeden niet meer leuk vindt. Ze wil 

graag een klankbord, met eigen ervaring, maar zonder oordeel. 

Voor het vluchtelinggezin dat graag wil inburgeren, maar het lastig vindt hoe het Nederlandse systeem werkt. Wat 

doe je op een schoolplein, wat is een kijkavond op school, wat wordt van mij als ouder verwacht?  

Je bent aanwezig, luistert en (ver)oordeelt niet. Hierdoor krijgen ouders weer zelfvertrouwen en groeien ze in hun 

ouderschap; het wordt gezelliger voor de kinderen en ouders kunnen het zelf weer aan. 

Als vrijwilligster bij Home-Start word je, na een korte voorbereidende training, gekoppeld aan een gezin in 

Lansingerland dat bij je past. Je bezoekt het gezin één keer in de week zo’n 2 uurtjes op een vast moment. Je luistert, 

deelt tips vanuit je eigen ervaring of helpt praktisch, bijvoorbeeld door met moeder en de kinderen naar buiten te 

gaan. Je bouwt een band op waardoor je samen met de ouders vaak veel kunt bereiken. 

Als vrijwilliger krijg je professionele begeleiding vanuit de coördinatoren d.m.v. individueel contact, intervisie met 

andere vrijwilligers en themabijeenkomsten. 

Wil je meer informatie? Bel of mail met één van de coördinatoren van Home-Start Lansingerland:  

Henriëtte Staarthof 06-10026711 

Ellis Neeleman 06-24361018 

Home-start.lansingerland@humanitas.nl 

Facebook.com/HSLansingerland 

 

 

 

 
Hierbij willen wij u informeren over een evenement wat wij 
organiseren voor kinderen van 8-14 jaar: Asteroid Day 
Dit evenement gaat plaatsvinden op zondag 30 juni 2019 van 
12.00 -16.00 uur in het Science Centre Delft. 
  
Bij betaalde entree (we accepteren o.a. Rotterdampas, 
Museumkaart, CJPpas, Delftpas, etc.) mag iedereen gratis 
deelnemen aan de activiteiten van Asteroid Day. 
  
Meer informatie via: 
Via Facebook 
- https://www.facebook.com/events/2289161561349359/ 
Via de website 

- https://www.tudelft.nl/sciencecentre/activiteiten/events/asteroid-day-30-juni-2019/ 
 
 Hartelijke groeten, Marcha 
TU Delft / Directie Communication 
Science Centre Delft 
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