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Vanuit de directie en team:  
 
Onderwijs in Corona-tijd: 
In de afgelopen zes weken is het onderwijs op een totaal andere wijze verzorgd dan we gewend 
waren. In een heel korte tijd zijn we erin geslaagd om het onderwijs op afstand digitaal vorm te 
geven. Voor de Willibrord geldt daarbij dat we direct hebben gekozen voor voortzetting van het 
lesprogramma voor wat betreft de kernvakken: taal – spelling – rekenen – begrijpend lezen. Er is dus 
niet/nauwelijks sprake van achterstanden op deze gebieden bij de meeste kinderen. Dat wordt mede 
onderbouwd door wat wij zien binnen Snappet: de ontwikkelingen binnen alle groepen kleuren 
groen tot donkergroen. Een teken dat er thuis hard is gewerkt door kinderen en door ouders. En 
door uw begeleiding, de opzoekmogelijkheden en tools zijn de resultaten vaak flink hoger dan in de 
klas. Juf Bianca heeft u middels twee duidelijke uitlegvideo’s uitgelegd hoe we het werken met 
Snappet moeten interpreteren. Mocht u deze nog niet bekeken hebben, dan raad ik u deze twee 
korte video’s van harte aan. 
 
Onderwijs na de meivakantie: 
Sinds de persconferentie van afgelopen dinsdag is er in onderwijsland koortsachtig overleg geweest 
op alle niveaus om te bepalen hoe we in de nieuwe situatie aan het werk gaan. 
De strenge richtlijnen van het RIVM ten aanzien van de gezondheid blijven van kracht en het protocol 
van de PO-raad dat gisterenmiddag met ons is gedeeld zijn hierbij leidend. 
Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief ligt het concrete plan van aanpak bij de 
groepsleerkrachten ter bestudering. Morgen wordt het plan gedeeld met de MR en kan na het 
weekend worden besproken. Dat betekent dat het plan in de eerste week van de meivakantie met 
alle ouders gedeeld gaat worden. 
Uitgangspunten van het plan zijn: per dag gaat de helft van iedere groep naar school, de andere helft 
werkt thuis, we houden hierbij rekening met gezinnen met meerdere kinderen, leerlingen hoeven 
geen 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren, wel zoveel mogelijk ten opzichte van volwassenen, 
geen ouders in de school en op het schoolplein. De noodopvangregeling loopt ongewijzigd door. 
 
Aanpassingen in de jaarkalender: 
Deze week was de week waarin de groepen 8 hun kampweek op Texel zouden hebben. Een grote 
teleurstelling uiteraard dat dit niet door is kunnen gaan. We houden scherp in de gaten wat voor 
mogelijkheden de ontwikkelingen in het Corona-beleid ons bieden om te bezien of het mogelijk is om 
een alternatief in te passen tussen nu en de zomervakantie. 
De schoolreisjes voor de groepen 3 t/m 7 en het kleuterfeest voor groep 1-2 gaan dit schooljaar niet 
door. 
Woensdag 20 mei stond er een studiedag gepland en zou de school gesloten zijn voor alle kinderen. 
Ook deze studiedag gaat niet door. 
 
Personeel: 
Komend schooljaar zullen we met 13 groepen van start gaan. Op de locatie Groeneweg zijn twee 
kleutergroepen, groep 3, groep 4, groep 5 en groep 6 actief. Op de locatie Stampioendreef werken 
we met groep 4, groep 5, groep 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. 

Agenda:  
 

• Een lege agenda  
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Minder groepen betekent ook minder personeel. Juf Elly is vanaf 1 april overgestapt naar een andere 
school. Juf Bele is vanaf 1 maart eveneens op een andere school begonnen. 
 
Meester Leo gaat aan het einde van dit schooljaar echt met pensioen. Het is echt bijzonder te 
noemen dat hij in zijn pensioentijd nog een jaar onderwijs heeft gegeven. De kinderen zullen zijn 
geschiedenislessen missen en ook de mooie vieringen in de kerk waaraan hij leidinggaf. Met grote 
toewijding bereidde meester Leo zijn lessen nauwgezet voor. Kinderen leerden heel veel van hem. 
Maar ook als collega zullen wij hem echt gaan missen. Bij wie moeten we nu -na schooltijd- om 
Engelse dropjes bedelen? Gelukkig horen wij zijn stem nog in het Willibrordlied. We wensen hem nog 
vele mooie en gezonde jaren toe. 
 
De meest recente ontwikkeling betreft juf Ida. Zij gaat aan het einde van het schooljaar vervroegd 
met pensioen. Juf Ida heeft in de afgelopen jaren altijd onderwijs verzorgd aan de kleuters op 
verschillende gebouwen. Juf Ida ging op creatieve wijze aan de slag met het ontwikkelen van het 
jonge kind. Bij kleuters lag haar onderwijshart. Ze knuffelde graag en ook in latere jaren kwamen de 
kinderen nog terug bij hun oude kleuterjuf voor een knuffel. Juf Ida was altijd heel vroeg op school en 
als collega’s was dat het moment om even bij te praten. Ook haar zullen we gaan missen. Juf Ida 
wensen we natuurlijk nog heel veel mooie jaren in goede gezondheid toe na haar loopbaan in het 
onderwijs. 
 
Ook juf Loes verlaat na 17 jaar de Willibrord. Een nieuwe baan op de Waterwilg in Nootdorp bleek 
een onweerstaanbare nieuwe uitdaging. Juf Loes heeft in al die jaren op de Willibrord vele klassen 
onder haar hoede gehad en vaak ook niet de makkelijkste. Met haar energieke manier van werken 
zorgde zij ervoor dat de kinderen met veel plezier naar school gingen én goede resultaten boekten. 
Juf Loes bereidde haar lessen altijd tot in de puntjes voor en liet niets aan het toeval over. Naast een 
goede leerkracht was juf Loes ook een fijne collega die op schoolniveau mee kon denken over 
ontwikkelingen. Mede dankzij haar inzet is het lesprogramma voor Engels tot stand gekomen. We 
gaan juf Loes en haar mooie verhalen en gevoel voor humor zeker missen. We wensen haar succes 
én veel plezier op haar nieuwe school toe. 
 
Zowel meester Leo, juf Loes en juf Ida bedanken we aan het einde van het schooljaar voor hun inzet 
en collegialiteit in de afgelopen jaren. 
 
Tegenover het afscheid van collega’s staat ook de start van een nieuwe collega op de Willibrord. 
Ellen Piek is voor een dag in de week intern begeleider en zij stelt zich aan u voor in het 
onderstaande stukje tekst: 
Ik ben Ellen Piek en start op 1 april als intern begeleider (ib-er) voor de groepen 1, 2 en 3. Ik woon in 
Bergschenhoek met mijn man en 3 kinderen. In mijn vrije tijd lees ik graag, doe ik aan hardlopen en 
fietsen. Als ib-er ben ik verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heb hierin een begeleidende en 
coördinerende taak. Ik ondersteun leerkrachten bij vragen rondom leerlingenzorg, maar ben ook voor 
ouders aanspreekpunt als zij hulpvragen hebben bij zorgen rondom hun kind. Wellicht heeft u mij al 
vaker rond zien lopen op school. Vanuit mijn RT-praktijk begeleid ik leerlingen in school op het gebied 
van leren en sociale vaardigheden. Voor mij is deze baan dan ook een mooie aanvulling op het werk 
wat ik al doe. Fijn is dat ik de school en de leerkrachten dus al ken. De positieve ervaringen met de 
school en nieuwe collega’s gaven de doorslag om te solliciteren op deze functie. Ik heb er dan ook veel 
zin in om te starten. 
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Noodopvang in de meivakantie: 
De verschillende schoolbesturen en de gemeente Lansingerland hebben met elkaar afgesproken dat 
de ouders die in de afgelopen weken gebruik hebben gemaakt van de noodopvang op de Willibrord 
en gedurende de meivakantie ook gebruik willen maken van noodopvang, zich kunnen wenden tot 
BSO-organisatie en/of kinderdagverblijven binnen de gemeente Lansingerland. De betreffende 
ouders hebben hier al eerder informatie over ontvangen. Gedurende de meivakantie zijn de scholen 
dus gesloten. 
 
Vakantierooster schooljaar 2020 – 2021: 
 
Schooljaar 2020 – 2021 gaat van start op maandag 31 augustus 2018. 
 
De geplande vakanties zijn: 
Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 
Kerstvakantie vrijdag 18 december t/m vrijdag 1 januari 
Voorjaarsvakantie vrijdag 19 februari t/m vrijdag 26 februari 
Pasen vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 
Koningsdag dinsdag 27 april 
Meivakantie maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 
Hemelvaart valt in de meivakantie 
Pinksteren maandag 24 mei t/m dinsdag 25 mei 
Zomervakantie vrijdag 16 juli t/m vrijdag 27 augustus 
 
De extra vrije dagen zijn: 
Vrijdag 18 december 
Vrijdag 19 februari 
Vrijdag 16 juli 
Dinsdag 25 mei 
De geplande studiedagen zijn: 
Maandag 26 oktober 
Donderdag 18 februari 
Maandag 26 april 
Woensdag 26 mei 
 
Gebruik van Teams: 
In de afgelopen weken hebben de meesters en juffen gebruik gemaakt van instructiefilmpjes om de 
tekst en uitleg te kunnen verzorgen bij de verzonden lessen. 
Daarnaast is het gebruik van Teams geïntroduceerd, waarmee we als collega’s op afstand kunnen 
vergaderen. Teams wordt in toenemende mate ook gebruikt om contact te maken met de groep of 
met individuele kinderen. 
Binnen het team is afgesproken dat één van de collega’s het lesgeven via Teams gaat uitproberen. 
Hiermee hopen we voor- en nadelen in beeld te krijgen en ontdekken we praktische zaken die om 
een oplossing vragen. 
 
Bundelen van keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen: 
In overleg met juf Bianca en juf Daphne is er een mogelijkheid om alle extra mogelijkheden waaruit 
ouders kunnen kiezen in het geval dat het verplichte pakket van de kernvakken niet voldoende is 
voor hen of voor de kinderen, bij elkaar te zetten in een dropbox. 
We denken dat we hiermee zowel voor ouders als voor collega’s een instrument hebben waarmee 
we de vele leuke extra’s kunnen stroomlijnen en gemakkelijker bereikbaar maken. 
Via de onderstaande link komt u bij de dropbox terecht.  
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https://www.dropbox.com/sh/h4k8epxp51gz6xo/AADEDP-zHI0qJkMo19ajDoXBa?dl=0 
 

 

thuisles idee 
Shared with Dropbox 
www.dropbox.com 
  

 
 
 

Of u kunt gebruik maken van de yurls van juf Lia: 

 

https://juflia.yurls.net/nl/page/1102115 

 
 

 

Wij wensen u en de kinderen een fijne meivakantie en tot maandag 11 mei of 
een dagje later... 
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