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   Willibrord Nieuws 
   jaargang 23, nr. 8 

27 maart 2019 
 
Vanuit de directie 
 

Voorjaar: 
Maart en april staan in het teken van het voorjaar. Het weer is 
nog wat wisselvallig, maar dat hoort ook bij wat we in 
Nederland gewend zijn. Aan de natuur is volop te zien dat de 
lente zich aan het ontwikkelen is. Dat betekent ook voor onze 
schooltuinen dat we in actie moeten gaan komen. Zowel 
planten als groenten zullen tussen nu en de meivakantie een 
plekje gaan krijgen.  
Daarnaast zijn er vele activiteiten die zorgen voor een 
ontzettend goed gevulde periode:  
- Een team van leerkrachten heeft weer hun best gedaan op 
het jaarlijkse volleybaltoernooi van de Laurentius Stichting 
- De jaarlijkse open dag is alweer achter de rug 
- De groepen 8 hebben hun GTO avond gehouden 
- De rapporten voor de groepen 3 t/m 7 zijn geschreven en de 
10-minuten gesprekken zijn gepland 
- Het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8 wordt 
gehouden 
- Het 3e open podium van het jaar vindt plaats 
- De 3e activiteitenmiddag wordt georganiseerd  
- De schoolfotograaf gaat langs komen 
- De Koningsspelen zijn gepland en we gaan Pasen vieren 
Naast de dagelijkse routines zorgen al deze activiteiten ervoor dat ook de maanden maart en april weer voorbij 
vliegen.   

  
Grote Thuis Opdracht (GTO): 

 
Jaren van voorbereiding met boekbesprekingen, het bespreken van 
krantenartikelen, het schrijven van werkstukken en het houden van 
spreekbeurten, leiden in groep 8 tot de GTO. Een opdracht waarin alle 
genoemde activiteiten gecombineerd worden tot een grootse presentatie 
waar niet alleen ouders, broertjes/zusjes naar kunnen komen kijken en 
luisteren, maar ook oma’s en opa’s, oud-leerlingen en buren. Woensdag 
20 maart was het dan zover dat er 71 leerlingen uit groep 8 klaar waren 
om hun presentatie goed voor het voetlicht te  brengen. Het aantal 
bezoekers was ongekend groot en dat maakte dat alle presentaties vele 
malen verteld konden worden. Een bijzondere avond die weer eens 
duidelijk maakt over hoeveel talenten leerlingen beschikken en  ook laten 
zien als ze daartoe worden uitgedaagd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda:  
 

 Vrijdag 29 maart: Open Podium. 

 Maandag 1 april: schoolfotograaf. 

 Vrijdag 5 april: activiteitenmiddag; 

welkom om te assisteren. 

 Vrijdag 12 april: Koningsspelen tot 

14.00 uur. 

 Dinsdag 16 april ROUTE 8 eindtoets 

in de groepen 8. 

 Wo 17 april: Paasviering. 

 Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag en 

start meivakantie. 

 Dinsdag 21 mei: schoolreis groepen 

3 & 4 naar Avifauna. 

 Maandag 27 mei: schoolreis groepen 

7 naar de Efteling. 

 Dinsdag 28 mei: schoolreis groepen 

5 & 6 naar Archeon. 
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Vakantierooster 2019 – 2020:  
In overleg met de andere scholen van de Laurentius Stichting in Lansingerland is het onderstaande rooster van 
vakanties voor het komende schooljaar voorgelegd aan de MR ter goedkeuring. 
Start schooljaar:   maandag 2 september  
Herfstvakantie:   maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019   
Kerstvakantie:   vrijdag 20 december t/m vrijdag 3 januari 2020  
Voorjaarsvakantie:  vrijdag 21 februari t/m vrijdag 28 februari 2020  
Pasen:    vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020  
Meivakantie:   maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020  
Hemelvaart:   donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020  
Pinksteren:   maandag 1 juni en dinsdag 2 juni 2020  
Zomervakantie:  vrijdag 17 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020  
De extra vrije dagen voor de Kerstvakantie, de voorjaarsvakantie en de zomervakantie zijn opgenomen in het 
bovenstaande overzicht.  

  
Studiedagen 2019 – 2020:  
De studiedagen voor het komende schooljaar zijn nog niet gepland. We zullen u hier zo spoedig mogelijk over 
informeren.  
  

Oudertevredenheidsonderzoek (OTO) en leerlingtevredenheidsonderzoek (LTO): 
In de afgelopen periode zijn de resultaten van beide onderzoeken door onderzoeksbureau DUO aangeleverd. Naast 
alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben uiteindelijk 143 ouders de vragenlijst ingevuld, goed voor een 
respons van 51%.  
  
De leerlingen geven hun leerkrachten gemiddeld een 8,9 (zeer goed) en de algemene tevredenheid scoort een 8,2 
(goed). Ze zijn het meest tevreden over:  
Hun leuke groep (9,6)  
Genoeg vriendjes/vriendinnetjes (9,5)  
Voelen zich veilig op school (9,4)  
Hebben een mooie gymzaal (9,3)  
Krijgen goede lessen (9,3)  
  
De leerlingen zijn het minst tevreden over een aantal praktische vaardigheden en een aantal voorzieningen:  
Leren met de computer werken (6,6)  
Leren een spreekbeurt/presentatie te geven (7,3)  
Leren een goed werkstuk te maken (7,6)  
Schoolplein (7,2)  
Aantal computers (7,3)  
  
De ouders geven de leerkrachten gemiddeld een 8,5 (zeer goed) en de algemene tevredenheid scoort een 7,7 
(redelijk tevreden). Ouders zijn het meest tevreden over:  
Welbevinden: kind heeft het naar zijn/haar zin (8,7)  
Kind kan met vragen altijd bij de leerkracht terecht (8,5)  
Leerkracht heeft goed contact met kind (8,5)  
Leerkracht is bereid te helpen (8,4)  
Leerkracht zorgt voor prettige sfeer (8,4)  
  
De ouders zijn het minst tevreden over:  
Gepersonaliseerd leren: voldoende aandacht voor leerlingen met problemen (6,1)  
Ervaren veiligheid: optreden tegen pesten (6,5)  
Identiteit: school gekozen vanwege de identiteit (6,7)  
Gepersonaliseerd leren: op eigen manier kunnen leren (6,8)  
Voorzieningen: schoon en netjes (6,8)  
  
Op basis van de resultaten is de overheersende conclusie dat we tevreden en trots mogen zijn op de uitkomsten van 
beide onderzoeken (LTO en OTO).   
Bij het opstellen van het schoolplan voor de jaren 2019 – 2023 is de insteek dat we onze sterke punten behouden en 
actiepunten maken van de minder sterke punten. 
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Koningsspelen: 
Ook dit jaar doen we als school weer mee aan de Koningsspelen. De officiële 
datum voor de Koningsspelen is vrijdag 12 april. Net als in voorgaande jaren zullen 
we deze dag starten met het lied voor de Koning en de bijbehorende dans. Daarna 
vindt er in de ochtend een spelletjescircuit plaats, zowel op de Groeneweg als op 
de Stampioendreef. Tussen de middag wordt er per groep  voor alle kinderen een 
lunch op school verzorgd (continue-rooster) en het laatste uur wordt op gezellige 
wijze in de eigen klas ingevuld. Om 14.00 uur eindigt deze feestdag dan voor alle kinderen. 
Wij gaan ervoor zorgen dat de school er gezellig versierd uitziet op deze feestdag en natuurlijk is het leuk als alle 
kinderen in het oranje of rood-wit-blauw op school komen. 
 
 

Vanuit het team 
Voorstellen stagiaire Emma: 

Mijn naam is Emma Campfens en ik ben 20 jaar oud. Ik zit in het eerste leerjaar van mijn 
opleiding Pedagogiek op de Haagse Hoge School. Hiervoor heb ik de opleiding 
Pedagogisch Medewerker op MBO niveau 4 afgerond. Ook heb ik zelf op de Willibrord 
gezeten en het leek mij leuk om stage in mijn oude basisschool te lopen.   
Mijn stagebegeleider is Mariëtte en wij hebben er samen voor gekozen om in 
verschillende groepen stage te lopen, zodat ik meerdere doelgroepen leer kennen.   
In de periode van november tot januari heb ik stage gelopen bij groep 8B bij juf Loes.    
Vanaf januari t/m mei loop ik stage in groep 4A bij juf Emmy en de laatste 10  
schoolweken loop ik stage in de kleuterklas bij juf Ida. Ik geef geen les in de klas maar ik 
ondersteun en help de kinderen. Dat kan bijvoorbeeld helpen zijn bij kinderen die 

moeite ergens mee hebben of extra werk hebben. Ook neem ik bij elke klas een sociogram af. Een sociogram is een 
grafische weergave van onderlinge relaties. Hierdoor kan een leerkracht zien hoe de sociale verbanden in een klas 
zijn bij het samenwerken en bij het samenspelen. De kinderen vullen 4 vragen in: Met wie speel je graag, met wie 
speel je niet zo graag, met wie kan je goed samenwerken en met wie werk je liever niet samen? De uitslag bespreek 
ik met de leerkracht.   
De eerste 10 weken bij groep 8 vond ik heel leuk. De kinderen waren bezig met welke school ze zouden kiezen en ik 
had regelmatig gesprekken met de kinderen daarover. Ik kon ze daarbij goed helpen. Ook gingen we buiten altijd met 
de hele klas voetballen, vaak meisjes tegen de jongens. De klas heeft 4 jongens en 16 meisjes… en dan toch wonnen 
de jongens.   
Nu loop ik stage bij groep 4 en dat is toch weer iets heel anders, maar ook heel leuk. De eerste dag kreeg ik al gelijk 
van alle kinderen tekeningen en die moest ik in mijn kamer ophangen.   
In mijn vrije tijd werk ik bij het kinderdagverblijf de Petteflat en pas ik bij kinderen thuis op. Daarnaast sport ik 3 keer 
in de week en ga ik in het weekend shoppen of stappen met vriendinnen. Ook doe ik af en toe modellenwerk.   
Ik kijk er ook heel erg naar uit om stage te gaan lopen bij de kleuters. Ik hoop dat ik hier een leuke en leerzame tijd ga 
hebben.  Als ik u in de gang tegenkom zal ik mij persoonlijk voorstellen en als er nog vragen zijn kunt u mij vinden op 
de donderdagen.   
Groetjes van Emma  
 

Luizenzakken:   
Al jaren maken wij op school gebruik van luizenzakken. Elke nieuwe leerling dient deze aan te schaffen. Af en toe 
bereikt ons de opmerking dat uit onderzoek is aangetoond dat het gebruik van luizenzakken niet helpt om hoofdluis 
tegen te gaan. Wij zijn daar inderdaad van op de hoogte. Met de ouderraad als klankbord hebben we besloten de 
luizenzakken toch in alle groepen te blijven gebruiken. We vinden het wel zo netjes staan. Het zijn dus eigenlijk meer 
jassenzakken.   
Nieuw op school of is de zak stuk of kwijt? U kunt een nieuwe verkrijgen bij de directie of via de leerkracht van uw 
kind tegen een kleine vergoeding.   
 

Schoolfotograaf: 
Dit schooljaar staat de afspraak met onze schoolfotograaf gepland op maandag 1 april. 
Op beide locaties zullen weer portretfoto’s, groepsfoto’s en foto’s van broertjes/zusjes worden 
gemaakt. 
Vanuit de Ouderraad zullen de fotografen worden begeleid om alles in goede banen te leiden. 
In overleg met de Ouderraad heeft de fotograaf dit schooljaar de  achtergrond bij zich zoals op deze 
foto getoond. Goed om te weten als u rekening wilt houden met de kleding op die dag. 
 



 

4 

Open podium vrijdag 29 maart 2019: 
In het vorige Willibrord Nieuws was het schema niet helemaal goed weergegeven. Onderstaand schema is correct 
en  kunt u zelf bekijken op welk tijdstip welke groepen deze ochtend aan de beurt zijn.  
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       10.00-10.45 uur  11.15-12.00 uur 

Vrijdag 29 maart  

 

1/2B 

1/2C 

3A 

5B 

8B 

1/2A 

4B 

5A 

6B 

7A 

8A 

3B 

4A 

8C 

6A 

7B 

Maandag 3 juni 2019 

 

1/2C 

1/2B 

4A 

5A 

7B 

 

1/2A 

3A 

5B 

6B (presenteert) 

 

3B 

4B 

6A 

7A 

 

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.  

 
Activiteitenmiddag op 5 april: 
Op vrijdagmiddag 5 april staat alweer de laatste activiteitenmiddag op het programma. Deze middag wordt er door 
alle kinderen groeps-doorbroken gewerkt aan allerlei leuke en uitdagende activiteiten. Er worden vogelhuisjes 
gemaakt, er kan gesoldeerd worden, kinderen zijn bezig met boetseren en met schilderen op canvas, er wordt 
gedanst onder leiding van Félice van ‘dansstudio Félice’, deze middag wordt er getimmerd en geprogrammeerd en 
natuurlijk gaan we ook weer bakken. Hiernaast zijn er nog veel meer activiteiten waaruit de kinderen kunnen kiezen. 
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag zelf zien hoe deze middag verloopt, geef u dan op bij de leerkracht van 
uw kind, want we kunnen alle hulp gebruiken. 
 

     
    
Wij hopen op een gezellige activiteitenmiddag, waarbij de kinderen genieten van de verschillende activiteiten. 
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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.                               

 
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. 
 

mailto:Ouderraad@rkbswillibrord.nl


 

6 

Vanuit de Overblijf 
                                                                                                                                                                                             

Jas of vest: 
Het mooie weer komt er weer aan en dat betekent dat de kinderen zonder jas of vest naar 
school komen. Tijdens de overblijf gaan we bijna altijd even naar buiten. 
Maar hoe mooi het weer ’s morgens ook kan zijn of is voorspeld; het weer kan altijd omslaan. 
Vriendelijk verzoeken wij u dan ook om er voor te zorgen dat uw kinderen wel iets van een jas of 
vest bij zich hebben. Mocht het weer omslaan dan hebben uw kinderen het niet koud tijdens het 
buiten spelen. 
  

 
 

 
Buiten  school 
 
Dansstudio Felice: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dansstudio Felice heeft al een aantal keer tijdens de activiteitenmiddagen de danslessen verzorgd in de bovenbouw. 
 
Dansstudio Felice biedt vanaf seizoen 4  (dus vanaf september) ook danslessen aan voor kinderen vanaf 4 jaar. Wij 
zijn begonnen met de leeftijd vanaf 8 jaar, omdat ik de eerste 3 jaar alles nog zelf deed. 
De kinderlessen komen op de dinsdag; 
16.00-16.45u: Kinderdans 4-6 jaar 
16.45-17.45u: Jazzdance 7-9 jaar 
17.45-18.45u: Streetjazz 12-14 jaar 
18.45-19.45u: Ballet 10-14 jaar 

De eerste 2 lessen zijn nieuw, en daar komt een andere docent voor😊 
De laatste 2 lessen zijn bestaand, schuiven een uurtje op en worden gegeven door mijzelf. 
Dansstudio Felice biedt dansles aan in de stijlen: klassiek ballet, moderne dans, jazzdance, streetjazz, kinderdans, 
afrikaanse dans en spitzen! 
Gedreven en Gepassioneerd. 

Interesse? Stuur een mailtje naar info@dansstudiofelice.nl en maak een afspraak voor een 
gratis proefles. 
Ik wil voor de zomer nog een proefles organiseren, op dinsdag 16 juli, bovenstaande tijden. 
Voor meer informatie: www.dansstudiofelice.nl  
De samenwerking met de Willibrordschool vind ik helemaal fijn! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Felice Sleegers 
Dansstudio Felice  
 
 

 
 

 
 
 

mailto:info@dansstudiofelice.nl
http://www.dansstudiofelice.nl/
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Wat is de dode hoek van een vrachtwagen, hoe gevaarlijk is die en hoe ga ik daar veilig mee om?  
 

Tijdens het minitruck evenement op 30 & 31 maart in het Willem Huygensz en ‘t 
Koetshuys aan de noordeindseweg 104 in Berkel en Rodenrijs zal een rij 
instructeur van DON Opleidingen met een vrachtwagen de gevaren van de dode 
hoek demonstreren. 
Op een scherm in ’t Koetshuys wordt een introductie film getoond  met de 
gevaren van de dode hoek en de kinderen en ouders kunnen onder leiding van 
de rijinstructeur de vrachtwagen bekijken zowel in de cabine als buiten rond de 
vrachtwagen om de dode hoek kunnen ervaren. 
Het is een mooie campagne omdat verkeersveiligheid iedereen in Nederland aan 
gaat en het verkeer jaarlijks veel slachtoffers vergt. We hopen op deze  leuke en 
leerzame manier de gevaren van de dode hoek te laten zien.  
 
 

 
 
 
 


