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Vanuit de directie:  
 
 
Einde schooljaar: 
Het schooljaar zit er bijna op als u deze nieuwsbrief ontvangt. 
We hebben nog een leuke laatste dag voor de boeg en dan kan 
de zomervakantie beginnen. Terugkijkend op dit hele 
bijzondere schooljaar, is de conclusie dat we goed zijn 
omgegaan met de steeds veranderende omstandigheden. Heel 
belangrijk daarbij is de samenwerking en communicatie geweest tussen school en ouders. Dank aan iedereen, 
zowel ouders als leerkrachten, die ervoor hebben gezorgd dat onze kinderen goed door deze periode heen zijn 
gekomen. 
 

Kamp groep 8 op Texel: 
Lang zag het er naar uit dat de kampweek van groep 8 niet door 
kon gaan. We zijn erg blij voor de kinderen dat het ons toch gelukt 
is om in de allerlaatste schoolweek naar Texel af te reizen. De 
berichten voor de nieuwsbrief zijn dit keer gemaakt vanaf Texel 
waar de groepen 8 enorm veel plezier beleven met elkaar en met 
de spellen op het strand en in het bos. Met dank aan Holland Plant 

voor de vrachtwagen waarin weer alle bagage en 
fietsen een plekje hebben gevonden.  Ook dit jaar 
hebben we weer een viertal enthousiaste en 
onmisbare ouders mee op kamp die er met de 
leerkrachten voor zorgen dat het programma en de 
catering vlekkeloos verlopen. Dank voor alle inzet 
en gezelligheid.  
 

 
 
 
 

 
Nieuw meubilair Stampioendreef: 
In de laatste week wordt het nieuwe meubilair voor de locatie Stampioendreef geleverd. Het nieuwe schooljaar 
gaat dus van start met mooie frisse tafels, stoelen, kasten en bureaus in alle groepen. Op de Groeneweg 
werken de kinderen al een jaar met dit meubilair en dat bevalt heel er goed. Fijn dat dit nu ook kan op de 
Stampioendreef.  Het oude meubilair wordt opgehaald door een organisatie die het meubilair in Roemenië een 
tweede leven gaat bezorgen. 

 
Ouderbedankje: 
In de afgelopen week heeft u, via uw kind, een tijdschrift ontvangen als dank voor uw inzet als ouder op onze 
school. De high tea kon dit jaar helaas niet doorgaan, maar middels dit tijdschrift willen wij u nogmaals hartelijk 
bedanken voor uw hup. Samen met u en de kinderen maken we goed onderwijs.  
 

Agenda:  
 

• Donderdag: alle kinderen 

blijven over; voor lunch wordt 

gezorgd en 15 00 uur: start 

zomervakantie en in de 

middag ergens terugkomst 

groepen 8 uit Texel. 

• Maandag 31 augustus start 

nieuwe schooljaar; kinderen 

verzamelen buiten en worden 

door leerkracht opgehaald. 
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Nieuwe methodes Naut, Brandaan en Meander in komend schooljaar: 
De namen zijn hetzelfde, de inhoud is weer actueel en de vorm is vernieuwd. De kinderen gaan voor de vakken 
geschiedenis, aardrijkskunde en natuur aan de slag met de vernieuwde methode. Het boek en werkschrift 
wordt vervangen door een werkschrift met tekst ineen. Alles staat overzichtelijk bij elkaar en door in het 
werkboek alles bij elkaar te houden kan de inhoud ook actueel blijven. Het is eenvoudiger om mee naar huis te 
nemen en ook overzichtelijk om te maken en te begrijpen.  
 
 

 

Zandsculpturen bouwen: 
In de voorlaatste week zijn de kinderen in de weer geweest met het 
maken van zandsculpturen. Met een goede instructievideo als 
voorbereiding konden er met het speciale rivierzand en allerlei 
gereedschap hele mooie bouwsels worden gemaakt. De mooie foto’s 
heeft u ongetwijfeld op de facebook pagina van de Willibrord al gezien. 
Het was leuk om te zien hoe enthousiast er werd gewerkt en hoe goed de 
groepjes konden samenwerken om van hun werkstuk iets moois en 
bijzonders te maken. 

 
 

 
 

Start nieuwe schooljaar: 
Maandag 31 augustus is de eerste dag van schooljaar 2020 – 2021. We hopen alle kinderen, ouders en 
leerkrachten dan weer gezond en wel op school te mogen begroeten.  
Het is lastig om in deze Corona tijd zes weken vooruit te kijken en te voorspellen wat de ontwikkelingen zullen 
zijn. Uiteraard hopen we dat iedereen die in Nederland of in het buitenland op vakantie gaat, voorzichtig is en 
het gezonde verstand gebruikt. 
De verwachting is wel dat de basisregels van dit moment (houd 1,5 meter afstand, was frequent handen en blijf 
thuis bij gezondheidsklachten), ook eind augustus/begin september nog steeds van kracht zullen zijn. 
Dat betekent dat wij het schooljaar zullen starten zoals we het ook geëindigd zijn wat betreft het brengen en 
halen van de kinderen. De leerkrachten staan op de speelplaats klaar om de kinderen te ontvangen en op de 
locatie Groeneweg werken we met twee starttijden (groepen 1-2 en 3 om 8.20 uur en de groepen 4, 5 en 6 om 
8.30 uur). 
Mochten er ontwikkelingen zijn vanuit OMT en kabinet die wijzigingen mogelijk maken of noodzakelijk zijn, dan 
zullen we u daarover in de laatste week van de vakantie informeren. 
 

 
Namens het team wens ik u een fijne zomervakantie en we zien iedereen weer graag gezond en uitgerust weer 
terug op maandag 31 augustus, 
 
Keesjan Massar 
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Vanuit de medezeggenschapsraad:  
 
Nu het einde van het schooljaar daar is kijken we ook vanuit de MR terug op een zeer bijzonder jaar 2019-2020. 
Na een stabiel en normaal lopend 1e halfjaar was de komst van het Covid-19 virus uiteraard volledig 
onvoorzien en de impact op het 2e halfjaar enorm. 
 
Allereerst willen wij het schoolbestuur, de leerkrachten en alle hulpkrachten bedanken voor al hun inzet en 
flexibiliteit gedurende de afgelopen maanden. In korte tijd zijn zij in staat geweest de schoolprogramma’s om 
te zetten in thuis leren door veelal digitale mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken. Gelukkig hebben zij de 
laatste weken de lessen weer op school kunnen geven, en ook hier weer met vol enthousiasme en energie. 
In de afgelopen maanden heeft de Willibrord keuzes moeten maken om de leerlingen en het leerkrachtenteam 
te beschermen en besmettingen op school te voorkomen. Dit zijn niet altijd de makkelijkste of leukste keuzes 
geweest. De schoolleiding heeft het leerkrachtenteam, de ouderraad en de MR hier bewust en actief bij 
betrokken. De MR waardeert de open en constructieve dialoog die de directie in dit opzicht met de MR heeft 
gehouden. 
 
Met z’n allen, leerlingen, (klassen)ouders, leerkrachten, ouderraad, MR en directie hebben we ons zeer goed 
kunnen houden aan de gemaakte keuzes. Een groot compliment aan iedereen. Met het schoolprogramma weer 
redelijk terug naar normaal, is het echter wel belangrijk dat we deze scherpte op naleving blijven houden. Al 
lijkt het Covid-19 virus in Nederland inmiddels goed onder controle, het is zeker nog niet volledig ‘uit de lucht’. 
 
Gelukkig staat er voor volgend schooljaar alweer heel veel moois op de planning. Hopelijk kan het lesgeven op 
normale wijze worden gecontinueerd. Zodat we met z’n allen kunnen spreken van en terugkijken op “dat 
bijzondere Corona jaar”. Namens de MR wensen wij iedereen alvast een hele fijne vakantie toe. Geniet ervan! 
En tot over 6 weken. 

 

Vanuit de overblijf:  
 
Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van een aantal zaken w.b.t het overblijven. 
Na afloop van de laatste schooldag krijgt u via TSO een overzicht van de genoten overblijf momenten van de 
maand juli. Deze is eerder dan u van ons gewend bent. 
Dit heeft te maken met het onderhoud aan het systeem en de vakantie van de coördinatoren. 
De incasso’s die dan nog plaats gaan vinden zijn: 
+/-25 juli, de incasso van de maand juni. 
+/- 25 aug, de incasso van de maand juli. 
 
Vanwege onderhoud aan het TSO-assistent systeem kunt u in de periode van 23 juli tot en met 13 augustus 
geen wijzigingen aanbrengen. 
Vanaf 14 augustus is er weer de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen of de dag/dagen te reserveren 
voor het schooljaar 2020/2021. 
U kunt ons altijd mailen met vragen naar: overblijven@rkbswillibrord.nl 
Mede namens onze overblijfmedewerkers en ons zelf wensen wij u een hele fijne zomervakantie toe. 
 
Met vriendelijke groet, Ingrid Kolk, Overblijfcoördinator locatie Stampioendreef 
Sanaa Boumadian en Irene van den Bulk, Overblijfcoördinatoren locatie Groeneweg 

 

Vanuit de ouderraad:  
 
OR ZOEKT LEDEN; 
Vind je het leuk om op een andere manier betrokken te zijn bij de school van uw kind? Is organiseren je op het 
lijf geschreven. Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken meerdere leden voor aankomend schooljaar op beide 
locaties.  
Spreekt bovenstaande je aan of wil je meer informatie. Spreek de leerkracht aan of e-mail 
naar ouderraad@rkbswillibrord.nl 
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