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Vanuit de directie
Meivakantie:
In verband met de meivakantie ontvangt u deze nieuwsbrief
alweer vrij snel na de vorige nieuwsbrief. Toch valt er weer
genoeg te vertellen, bijvoorbeeld over de eindtoets van de
groepen 8, het verkeersexamen van de groepen
7, de groepssamenstelling op de Willibrord voor het komende
schooljaar en de projectweek van 13 t/m 17 mei.
Op de dag dat u deze editie van het Willibrord Nieuws van de
maand april ontvangt, hebben we met de hele school Pasen
gevierd met de traditionele paasviering in de Willibrordkerk en
het paasontbijt/brunch op school in de eigen groep.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne meivakantie alhoewel deze vakantie voor het grootste deel in april valt- en
hopen maandag 6 mei iedereen weer te mogen begroeten.
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Engels in ontwikkeling:

Agenda:



Do 18 april: Eindtoets groepen 8



Donderdag 9 mei ophalen oud
papier.



Projectweek 13 t/m 17 mei: ‘In
English please!”.



Maandag 13 mei opening
projectweek.



Vrijdag afsluiting projectweek van
15.30 – 17.00 uur voor de groepen
1 t/m 7.



Dinsdag 21 mei: schoolreis groepen
3 & 4 naar Avifauna.



Woensdag 22 mei: praktisch
fietsexamen in de groepen 7.



Maandag 27 mei: schoolreis groepen
7 naar de Efteling.



Dinsdag 28 mei: schoolreis groepen
5 & 6 naar Archeon.

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag en
start meivakantie.

In alle groepen hebben zowel de leerlingen als de leerkrachten
 Maandag 3 juni Open Podium
inmiddels acht maanden gewerkt met I-pockets (groep 1 t/m 4)
of Big English (groep 5 t/m8). Early Bird is de organisatie die ons
groepen 1 t/m 7.
als team begeleid bij het ontwikkelen van steeds meer kennis
en vaardigheden als het gaat om het geven van goede Engelse
lessen. In de persoon van Paulien Lammers hebben wij een bijzonder vriendelijke maar ook zeer deskundige coach
die namens Early Bird aan de Willibrord is gekoppeld. Vorig schooljaar en begin van dit schooljaar heeft Paulien voor
het team de trainingen verzorgd op het gebied van de didactiek en eigen vaardigheid. Momenteel is Paulien in alle
groepen de Engelse lessen aan het observeren en verzorgt zij de feedback richting de collega’s. Stap voor stap zijn we
hiermee de inhoud en het niveau van het Engels op de Willibrord aan het ontwikkelen.

Schooljaar 2019 – 2020:
Zoals ieder schooljaar bevinden we ons nu in de periode dat er achter de schermen al volop plannen worden
gemaakt voor het schooljaar dat gaat komen. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen
die voor u van belang zijn.
Voor dit moment kunnen we u vertellen dat we in het nieuwe schooljaar van start zullen gaan met 15 groepen (nu:
16). We nemen dit schooljaar afscheid van maar liefst drie groepen 8 en dat zorgt ervoor dat we een groep minder
zullen hebben in schooljaar 2019 – 2020.
Op de locatie Groeneweg blijven de groepen 1-2B, 1-2C, 3B, 4B, 5B en 6B actief.
Op de locatie Stampioendreef bevinden zich de groepen 1-2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A & 7B, 8A & 8B.
De indeling van leerkrachten over deze groepen ontvangt u op een later tijdstip van ons.

Vanuit het team
Eindtoets groep 8:
Donderdag 18 april maken de groepen 8 de eindtoets. Evenals vorig schooljaar hebben we
ook nu gekozen voor de Route 8 Eindtoets. Deze toets kan door de kinderen op de Snappettablets worden gemaakt en vraagt maximaal een tot twee dagdelen.
We zijn uiteraard weer bijzonder nieuwsgierig naar de resultaten die we in de weken na de
meivakantie mogen verwachten. We wensen de kinderen veel succes.

Projectweek: 13 t/m 17 mei:
In de oneven jaren plannen we op RKBS Willibrord
altijd een projectweek in. Dit jaar hebben we
gekozen voor het thema “In English please!”. Deze
keuze komt voort uit de invoering van het schoolvak
Engels dit schooljaar in alle groepen op onze school.
Om in uw agenda te noteren: maandag 13 mei gaan
we als school gezamenlijk van start met het project
met een leuke opening van de week. Vrijdag 17 mei
nodigen wij alle ouders van de groepen 1 t/m 7 uit
om tussen 15.30 en 17.00 uur de projectweek met
ons af te sluiten. De groepen 8 besteden vooral
aandacht aan het inoefenen van hun musical en
doen gedeeltelijk mee met dit schoolproject.

Verkeersexamen groep 7:
Donderdag 4 april hebben de leerlingen van de beide groepen 7 zich gebogen over het theoretische deel van het
landelijke verkeersexamen.
Woensdag 22 mei gaat het praktische deel van het verkeersexamen plaatsvinden. Niet alleen wordt er dan gekeken
of de kinderen de theorie ook in de praktijk kunnen brengen, er wordt ook kritisch naar de staat van de fietsen
gekeken: voldoen zij aan alle eisen om aan het verkeersexamen deel te mogen nemen?
Dank alvast aan alle vrijwilligers, waardoor de kinderen mee kunnen doen aan dit praktisch examen.

Schoolreisinformatie (herhaling):
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Schoolreis groepen 3 en 4:
Dinsdag 21 mei gaan de groepen 3 en 4 op schoolreis naar Avifauna. Om
8.45 uur moeten de kinderen zich verzamelen in ‘de ijzeren kooi’
tegenover ‘Het Spectrum’ bij locatie Groeneweg.
De ouders worden vriendelijk doch dringend verzocht NIET met de
kinderen mee de kooi in te gaan. Dit is om chaos te voorkomen. U kunt
aan de buitenzijde van de kooi wachten tot de kinderen in de bus gaan. De
kinderen krijgen allemaal een geel hesje, die ze de hele dag aanhouden,
zodat wij de kinderen snel herkennen als een leerling van de Willibrord.
De leerkrachten staan in de kooi, daar verzamelen de leerlingen zich. De kinderen moeten ook een lunchpakketje en
drinken voor de hele dag meenemen. Iets extra’s van snoep is ook altijd erg lekker, houd het echter bescheiden. Tip:
geef één flesje/bidon mee, dat bij warm weer gevuld kan worden met water. Energiedrankjes liever niet. Verder is
het niet toegestaan om de kinderen geld mee te geven. Tussen 17.15 uur en 17.30 uur verwachten wij terug te zijn.
Ouders die als begeleiding meegaan, zullen van tevoren een brief ontvangen met informatie.

Schoolreis groepen 5 en 6:
Dinsdag 28 mei gaan de groepen 5 en 6 op schoolreis naar het Archeon. Om
8.45 uur moeten de kinderen zich verzamelen in ‘de ijzeren kooi’ tegenover
‘Het Spectrum’ bij locatie Groeneweg.
U wordt vriendelijk doch dringend verzocht NIET met de kinderen mee de
kooi in te gaan. Dit om chaos te voorkomen. U kunt aan de buitenzijde van
de kooi wachten tot de kinderen in de bus gaan. De kinderen krijgen
allemaal een geel hesje, die houden ze de hele dag aan. Zo herkennen we
de kinderen snel als een van ons. De leerlingen verzamelen bij hun groepsleerkracht in de kooi.
De kinderen moeten een lunchpakketje en drinken voor de hele dag meenemen. Iets extra’s van snoep is ook altijd
erg lekker (met mate graag). De kinderen dragen zelf hun tassen. Tip: geef één flesje/bidon mee, dat bij warm weer
gevuld kan worden met water. Verder is het niet toegestaan om de kinderen geld of een telefoon mee te geven. Bij
zonnig weer is het verstandig om de kinderen thuis goed in te smeren. We hopen op een fijne en mooie dag.
We vertrekken om 16:30 uur vanaf het park en zullen rond 17:15/17.30 uur weer terug zijn op school.
Ouders die als begeleiding meegaan, zullen van tevoren een brief ontvangen met informatie.

Schoolreis groepen 7:
Maandag 27 mei gaan de groepen 7 op schoolreis naar de Efteling. Om 8.15 uur
moeten de kinderen zich verzamelen in ‘de ijzeren kooi’ tegenover ‘Het Spectrum’
bij locatie Groeneweg.
De ouders worden vriendelijk doch dringend verzocht NIET met de kinderen mee
de kooi in te gaan. Dit is om chaos te voorkomen. U kunt aan de buitenzijde van de
kooi wachten tot de kinderen in de bus gaan.
De kinderen krijgen allemaal een geel hesje, die ze de gehele dag dragen. Hierdoor
herkennen we de kinderen snel als een van ons. De leerlingen verzamelen bij hun groepsleerkracht in de kooi. De
kinderen moeten ook een lunchpakketje en drinken voor de hele dag meenemen. Iets extra’s van snoep is ook altijd
lekker (graag met mate). De kinderen dragen zelf hun tassen. Verder is het niet toegestaan om de kinderen geld of
een telefoon mee te geven. Bij zonnig weer is het verstandig om de kinderen thuis goed in te smeren. We hopen op
een fijne en mooie dag. Tussen 18.00 en 18.30 uur zijn we weer terug op de locatie Groeneweg.
Vriendelijke groet, de schoolreiscommissie.

Open Podium op maandag 3 juni:
Ouder(s)/verzorger(s) van de geel gearceerde groepen zijn van harte welkom om bij het Open Podium aanwezig te
zijn. De geel gearceerde, vetgedrukte/onderstreepte groepen zijn de groepen die deze ochtend het Open Podium
gaan presenteren.
8.30-9.15 uur
Maandag 3 juni
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10.00-10.45 uur

11.15-12.00 uur

1/2C

1/2A

3B

1/2B

3A

4B

4A

5B

6A

5A

6B (presenteert)

7A

7B

De groepen 8 doen het laatste open podium (maandag 3 juni 2019) niet mee vanwege
de afscheidsmusicals. Wij hopen wederom op geslaagde optredens en een gezellige ochtend.
De Open Podium Commissie.

Ophalen oud papier:
Het oud papier dat u verzamelt wordt opgehaald op donderdag 9 mei Met de opbrengst worden extra materialen
gefinancierd, waar normaliter geen budget voor is. Donderdag 13 juni is het volgende ophaalmoment. Hartelijk dank
voor uw bijdrage. Daarna volgen nog deze ophaaldata: 11 juli en 8 augustus.

Vanuit de Ouderraad
Ouderraad zoekt nieuwe penningmeester:
Heb je affiniteit met cijfertjes en spreekt onderstaande je aan, mail ons dan op Ouderraad@rkbswillibrord.nl.
Taken van de penningmeester:
Is lid van het dagelijks bestuur van de OR,
Zorgen voor het financiële gedeelte van de OR,
Maken van een financieel jaarverslag,
Zorg dragen voor een jaarlijkse juiste wijze van kascontrole,
Contacten onderhouden met de directie van school ,
Beheren en bespreken met directie van school van de ouderbijdrage lesmaterialen,
Incasseren en verwerken betalingen voor de overblijf en Ouderbijdrage.
De huidige penningmeester gaat stoppen, maar blijft wel beschikbaar om zijn opvolger in te werken en met raad en
daad bij te staan.

Vanuit de gemeente
Dodenherdenking op 4 mei a.s.
Beste ouders,
Het is al vele jaren een mooie traditie dat leerlingen van de scholen in Lansingerland op 4 mei de dodenherdenking
bijwonen.
Opnieuw dit jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor het thema ‘Geef vrijheid door’.
Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in
verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Het is een appel aan iedereen om zich in te zetten voor de waarde
van vrijheid en er met elkaar voor te zorgen dat de samenleving nooit meer in die situatie zal raken.
Wij hopen dat de leerlingen van onze basisscholen deze waardevolle gedachte overnemen. Zij vormen tenslotte de
toekomstige generatie die aan vrede en veiligheid moet werken. Net zoals vorig jaar willen we de leerlingen van
groep 6, 7 en 8 van de basisscholen en u als ouders betrekken bij de herdenking. We stellen het op prijs als u met uw
kind(eren) naar de dodenherdenking komt. Vanzelfsprekend is het mogelijk om andere kinderen in uw gezin mee te
nemen. Nadat vertegenwoordigers van diverse organisaties bloemen hebben gelegd, loopt u met uw kind(eren) langs
het herdenkingsmonument om bloemen te leggen. Een medewerker van de gemeente Lansingerland zal aangeven
wanneer het defilé kan beginnen. Wij verzoeken u om uw kind niet alleen te laten lopen. Er zijn voldoende bloemen
beschikbaar. Elk kind kan bij het begin van het herdenkingsplein aan de Smitshoek een bloem afhalen bij de
medewerkers van Bloemen & Zo.
Ook vragen wij u om op tijd aanwezig te zijn. De dodenherdenking begint officieel om 19.45 uur met het luiden van
de kerkklokken. Om 19.59 uur start het programma met het Signaal Taptoe gevolgd door 2 minuten stilte en het
Wilhelmus.
We rekenen op een grote opkomst en een eervolle herdenking.
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Met een vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders Lansingerland
19.00 Hervormde Kerk, Kerkstraat 1, Bergschenhoek
19.05 Kort welkomstwoord
19.40 Gereedmaken vertrek naar monument aan de Smitshoek
19.45 Vertrek naar monument
19.58 Signaal Taptoe 20.00 2 minuten stilte
20.02 Signaal Voorwaarts 20.02 Wilhelmus 2 coupletten 1 en 6
20.05 Toespraak wethouder Kathy Arends
20.10 Voorlezen gedicht door scholier
20.15 Kransleggingen
20.25 Aankondiging einde plechtigheid en start defilé
20.30 Einde bijeenkomst
20.35 Koffie in Hervormde Kerk

Helpt u de gemeente bij de zoektocht naar Lansingerlands talent?!
Na drie succesvolle edities organiseert de gemeente ook dit jaar weer een Talentenbal voor jong talent. Wij willen u
vragen om deze mail onder uw collega’s en onder de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen te verspreiden. Het
Talentenbal 2019 vindt plaats op maandag 8 juli 2019 in Theater ’t Web in Bleiswijk. Tijdens deze feestelijke avond
worden Lansingerlandse talenten tot en met 17 jaar uit de Sport én Kunst & Cultuur sector door de wethouder Sport
en Cultuur gehuldigd.

Nomineer uw ‘Talent van het Jaar’!
Voor dit Talentenbal kunt u talenten nomineren voor de titel ‘Sporttalent van het Jaar’ of ‘Cultuurtalent van het Jaar’.
Nomineren van talenten is mogelijk tot en met maandag 20 mei 2019 via een aanmeldformulier
opwww.lansingerland.nl/talent. Het is mogelijk om meerdere talenten te nomineren. Wie weet mag uw
genomineerde zich straks talent van het jaar noemen!
Prijzen
Tijdens het Talentenbal 2019 worden maar liefst vier prijzen uitgereikt. Zowel de vakjury als de publieksjury kiezen
een ‘Sporttalent van het Jaar’ en ‘Cultuurtalent van het Jaar’. De wethouder Sport en Cultuur maakt deze winnaars
bekend.
Bijlagen
Om het talentenbal te promoten hebben wij een 3 tal bijlagen toegevoegd aan deze mail. Een A3 en A4 poster en
een logo. Wij zouden het leuk vinden als u de poster uit wil printen en deze op verschillende plaatsen in de school wil
ophangen zodat het evenement de aandacht krijgt van alle leerlingen. Het logo kunt u eventueel gebruiken bij
aanmeldingen die u zelf wilt maken.
Vragen?
Meer informatie over het Talentenbal vindt u op www.lansingerland.nl/talent.
Voor vragen en/of opmerkingen over het Talentenbal 2019 kunt u de gemeente bereiken
via talentenbal@lansingerland.nl of telefoonnummer 14 010.
Met een vriendelijke groet,
Gemeente Lansingerland
Hellen Lankhamer
Secretaresse Domein Samenleving
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Buiten school
Circusstad Festival – 1 t/m 5 mei
Het meest spraakmakende dagje uit in de meivakantie.
Inmiddels niet meer weg te denken uit Rotterdam: Circusstad Festival!
Circusstad Festival is dé plek om de magie van het nieuwe circus te ervaren.
En dat 5 dagen lang op het Schouwburgplein, in de TR Schouwburg én in het
Oude Luxor Theater. Circusartiesten uit de hele wereld staan met hun
spraakmakende voorstellingen en acts garant voor een onvergetelijk
circusfeest. Ontmoet dagelijks Nederlands coolste circustalent, bizar
jongleercircus en acrobatiek waar je mond van open valt. Op het
festivalterrein geniet je bovendien van gratis voorstellingen en acts en van
veel gezelligheid op het sfeervolle festivalterrein. En als je de smaak
helemaal te pakken hebt gekregen, kun je zelf aan de slag in onze
circusjungle! Circusstad Festival is hét uitje in de meivakantie, vol met
familievoorstellingen en circusworkshops waar de kinderen zelf actief aan de slag kunnen. De kaartverkoop is gestart
op www.circusstad.nl. Wees er snel bij!
Circusstad Festival I Wo 1 t/m zo 5 mei 2019 | www.circusstad.nl
De artiest die op de speelplaats van de Stampioendreef heeft opgetreden na de Koningsspelen:
Milan Seegers: Koekoek
Acrobaat Milan jongleert met kippen en spiegeleieren tot hij letterlijk en figuurlijk in de knoop ligt. Dat levert een
spectaculaire acrobatische choreografie op. Over een excentriek personage en een kip die de boel op stelten zet.
De artiesten die op de speelplaats van de Groeneweg hebben opgetreden na de Koningsspelen:
Duo No Nonsense: Buckethead
Door haar eigen klunzigheid komt er een emmer op acrobaat Sannes hoofd vast te zitten. Ook partner Scott krijgt ‘m
niet los. Hoe nu verder? Geen paniek, mét emmer gaat het ook. Humorvolle voorstelling met partneracrobatiek,
diabolo en verbluffende circusacts.

