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Vanuit de directie:
Nieuw schooljaar is gestart:
Na van een heerlijke zomervakantie te hebben genoten, zijn
we deze week van start gegaan met het nieuwe schooljaar.
Voor veel kinderen is dat natuurlijk wel weer even wennen:
van het zalige niets doen en vooral niets moeten, weer
omschakelen naar het schoolritme. Gelukkig is de ervaring dat
het in de praktijk maar heel even tijd kost om te wennen en
dan draaien we met z’n allen weer als vanouds.
Namens alle juffen en meesters mag ik iedereen een heel
gezellig en goed schooljaar toewensen.

Woensdag 12 september stakingsdag:
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Agenda:
 Maandag 10 september: informatieavond
groepen 3,4,5 en 6 van 19.00 - 20.00 uur
 Dinsdag 11 september: informatieavond voor
de groepen ½ van 18.00 – 19.00 uur en de
groepen 7 en 8 van 19.00 – 20.00 uur
 Woensdag 12 september: stakingsdag
provincies Zuid-Holland en Zeeland
 Tussen 17 en 5 oktober: startgesprekken met
alle ouders
 Donderdag 13 september: ophalen oud papier
 Woensdag 19 september: sportdag voor alle
groepen
 Maandag 24 september: voorstelling alle
groepen ‘Mad Science’
 Woensdag 26 september: Besosloop
 Woensdag 3 oktober: start kinderboekenweek
 Vrijdag 19 oktober: Open Podium
 Herfstvakantie: maandag 22 t/m 26 oktober
 Maandag 29 oktober: studiedag, de leerlingen
zijn vrij

In de media heeft de start van het schooljaar en dan met
name de krapte op de arbeidsmarkt, veel aandacht gekregen.
Het kabinet is nog steeds niet overtuigd van het belang om
volledig aan de wensen vanuit het onderwijsveld tegemoet te
komen. Dat betekent dat de estafette-staking die het vorig
schooljaar van start is gegaan, wordt voortgezet. Op woensdag 12 september zijn de provincies Zuid-Holland en
Zeeland aan de beurt. Een peiling binnen het team van RKBS Willibrord laat zien dat de collega’s unaniem hebben
aangegeven te gaan staken. Dit betekent dat de
school op woensdag 12 september gesloten zal zijn.
Wij hopen dat het ook dit keer weer gaat lukken
voor u als ouders om met BSO-organisaties
afspraken te maken, thuis de kinderen op te
vangen, met familie iets te kunnen regelen of met
collega-ouders de opvang te combineren.

Personeel:
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar was het fijn om te zien dat het team van leerkrachten compleet was en klaar
om de kinderen te ontvangen.
Steffanie Kieboom is een nieuwe collega, die in de rol van leerkrachtondersteuner op de maandag en de donderdag,
beschikbaar is om in alle groepen te zorgen voor extra handen in de klas. Per week wordt er een rooster opgesteld,
waardoor Steffanie steeds voor een half uur per keer de verschillende collega’s van dienst kan zijn.
Hans Buis is ook een nieuwe collega. Als vakleerkracht muziek is hij op de donderdag op RKBS Willibrord actief. Hij
werkt in blokken van vier weken: de eerste vier weken geeft hij muziekles aan de ene helft van de groepen en de
volgende vier weken geeft hij les aan de andere helft van de groepen. Dit rouleert zo gedurende het gehele
schooljaar. Zang en ritmiek, begeleiding met instrumenten: vooral actief bezig zijn met muziek is de insteek.
Hans van Woerkom is ook een nieuwe collega. Hij is op maandag in groep 8C actief en vrijdag om de week in groep
6B. Mascha van Hulst, een oude bekende voor de Willibrord, is gedurende het schooljaar actief in groep 3B. Op de
donderdag- en vrijdagmiddag ter vervanging van juf Petra. Dit is een tijdelijke situatie, totdat juf Petra weer volledig
is hersteld. Vanaf 1 oktober zal juf Mascha het ouderschapsverlof van juf Eva in groep 3B gaan vervangen tot aan de
Kerstvakantie.
Wij hopen dat alle nieuwe collega’s snel hun draai gaan vinden op de Willibrord en wensen hen veel plezier toe.

Nieuw schooljaar betekent het opfrissen van afspraken:
Bij de start van een nieuw schooljaar wordt er door alle collega’s tijd en aandacht geschonken aan regels en
afspraken die nu eenmaal nodig zijn om de organisatie op school goed voor elkaar te krijgen. Enkele van deze
afspraken willen we graag onder uw aandacht brengen:
- Kom op tijd op school, zowel ’s ochtends als ’s middags. Het is belangrijk voor leerkrachten en kinderen om de
lessen om 8.30 uur en 13.00 uur te kunnen laten beginnen.
- Veel kinderen komen op de fiets naar school. Dat is uiteraard een goede zaak. Wel is het van belang dat kinderen op
de speelplaats niet fietsen maar lopen met hun fiets naar de fietsenrekken. Zowel ’s ochtends als ’s middags is het
gewoon te druk met kinderen en ouders op de speelplaats om daar -zonder ongelukken te veroorzaken- fietsend
tussendoor te kunnen rijden.
- Tijdens het speelkwartier wordt er door alle groepen graag gevoetbald. We gebruiken daar in iedere
groep een foambal voor; dit voorkomt ongelukken bij kinderen, maar zorgt ook voor minder
beschadigingen van geparkeerde fietsen.

Schooltuin Stampioendreef:
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Aan de achterzijde van de lokalen op de begane grond op de locatie
Stampioendreef, bevindt zich een strook grond die nu vooral gevuld is met
onkruid.
Met dank aan de stichting ONSKO die een subsidie beschikbaar heeft gesteld,
kunnen we dit schooljaar aan de slag om een schooltuin te realiseren. Dit
project begint met het afgraven van de huidige grond, het storten van nieuwe
grond en dan creëren we een aantal tuinperken omgeven met looppaden. Het
uiteindelijke doel is dat we een combinatie van planten en groenten gaan
laten groeien. De kinderen willen we inschakelen bij het verzorgen,
onderhouden en oogsten. Op deze manier voegen we weer een interessant stuk praktisch onderwijs toe aan ons
totale leerpakket.
Hierbij tevens alvast een oproep aan ouders met kennis van zaken ten aanzien van tuinieren met groente/fruit: vindt
u het leuk om van dit project een succes te maken, laat het dan vooral even weten aan de groepsleerkracht van uw
zoon/dochter.

Keesjan Massar; directeur RKBS Willibrord

Vanuit het team:
De schooltijden zijn als volgt:
Maandag 8.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur
Woensdag 8.30 – 12.15 uur
Donderdag 8.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur
Vrijdag
8.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.00 uur

Het binnenkomen is op beide locaties als volgt geregeld:
 De deuren gaan om 8.20 uur en 12.50 uur open als de bel gaat.
 Er is op het plein alleen toezicht tijdens de pauze onder schooltijd, niet voor en na schooltijd.
 De leerkracht is in de klas aanwezig en geeft alle leerlingen een hand bij binnenkomst.
 De leerlingen mogen in de groepen 1 t/m 5 onder begeleiding van een ouder/verzorger naar binnen.
 Om de zelfstandigheid van de bovenbouwleerlingen te bevorderen, verwachten wij dat de leerlingen van de
groepen 6 t/m 8 zelf de school inkomen. Vanaf groep 4 wordt dit echter al gestimuleerd.
 Kleine mededelingen kunnen de leerlingen zelf doen aan de leerkracht. Voor overige zaken kunnen ouders na
schooltijd een afspraak maken of via een e-mail. Voor inhoudelijke kwesties vragen wij u een afspraak te maken en
deze niet via e-mail te sturen.
Om 8.30 en 13.00 uur gaat de buitenbel en gaan de lessen beginnen. In verband met de effectieve leertijd beginnen
wij ook echt op deze tijden met de lessen. Daarnaast is het prettig als afspraken met huisarts, tandarts en
orthodontist zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Wij gaan ervan uit dat u hier rekening mee houdt.

Informatieavond op maandag 10 september voor de groepen 3, 4, 5 en 6:
We nodigen u van harte uit voor de informatieavond in de groep van uw kind. De
avond begint om 19.00 uur en zal omstreeks 20.00 uur eindigen Op deze avond
vertellen de groepsleerkrachten over de werkwijze in de groep. U krijgt een indruk
van de leerstof, activiteiten en er wordt over organisatorische zaken verteld. Het is
op deze avonden niet de bedoeling om over individuele kinderen te spreken.

Informatieavond op dinsdag 11 september voor de groepen 1,2 en 7, 8:
We nodigen u en uw kind van harte uit voor de informatieavond in groep ½. U ontvangt een paar dagen van te voren
informatie over de werkwijze van groep ½ via digiDuif. Op de avond zelf vertellen de groepsleerkrachten over de
werkwijze in hun eigen groep. U krijgt een indruk van de leerstof, activiteiten en er wordt over organisatorische
zaken verteld. Het is op deze avonden niet de bedoeling om over individuele kinderen te spreken. Voor individuele
zaken kunt u uiteraard een andere afspraak maken met de groepsleerkrachten.
De avond begint om 18.00 uur en zal omstreeks 19.00 uur eindigen.
De informatieavonden van de groepen 7 & 8 starten om 19.00 uur en eindigt omstreeks 20.00 uur. Op deze avond
vertellen de groepsleerkrachten over de werkwijze in de groep. U krijgt een indruk van de leerstof, activiteiten en er
wordt over organisatorische zaken verteld. Het is op deze avonden niet de bedoeling om over individuele kinderen
te spreken.

Startgesprekken:

3

Vanaf maandag 17 september t/m vrijdag 5 oktober worden alle ouders uitgenodigd om in de middag na schooltijd
een afspraak te maken met de groepsleerkrachten voor het startgesprek.
Het startgesprek is een kort moment aan het begin van het schooljaar, waarop ouders en leerkrachten nader kennis
maken. Een investering in de relatie tussen leerkracht en ouder, om op die manier gedurende het schooljaar ook
daadwerkelijk samen aan een optimale ontwikkeling van de kinderen te kunnen werken.
In het startgesprek kunnen ouders onder andere aan de leerkracht vertellen hoe de start van het schooljaar is
verlopen, met welke bijzonderheden er eventueel extra rekening gehouden dient te worden, welke verwachtingen er
zijn ten aanzien van het schooljaar en op welke wijze de ouders activiteiten in de groep kunnen ondersteunen.
Voor het plannen van de afspraken ontvangt u via digiDuif een uitnodiging. Wij begroeten graag alle ouders.

Sportdag op woensdag 19 september:
Het schooljaar is nog maar net van start of de eerste schoolactiviteit staat al weer
op de rol; de sportdag. Dit jaar vindt de sportdag plaats op woensdag 19
september. De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben hun sportdag in sporthal de
Ackers van 8.30 uur tot 12.00 uur. De kleuters kunnen tijdens de sportdag vanaf
8.45 uur naar de sporthal worden gebracht. Om 9.00 uur starten we en de kinderen
worden om 12.00 uur in hun eigen klas opgehaald. De ouderbrief heeft u inmiddels
al ontvangen.
De groepen 3 t/m 8 hebben hun sportdag op de sportvelden bij BVCB. Voor de
groepen 3 en 4 duurt de sportdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en voor de groepen 5
t/m 8 van 8.30 uur tot 12.15 uur. Binnenkort kunt u de inschrijflijsten verwachten,
waarop u zich kan inschrijven. Houdt u daarom alstublieft het whiteboard bij de klas van uw kind(eren) in de gaten.
Wij hopen van harte dat u ons wilt komen helpen tijdens de sportdag. Alvast hartelijk bedankt voor uw inschrijving
namens de sportdagcommissie.

Besosloop op woensdagavond 26 september:
Op woensdag 26 september 2018 zal de 32e Besosloop plaatsvinden. Deze jaarlijkse sponsorloop, georganiseerd
door de Bergschenhoekse Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (BESOS), wordt hopelijk net als alle voorgaande
edities weer een groot succes. Alle basisschoolleerlingen uit Bergschenhoek worden uitgenodigd hun beste beentje
voor te zetten om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor het goede doel van dit jaar, Stichting
PsySci (Physiotherapy Support Children International). Deze stichting zet zich in voor kinderen met een lichamelijke
of meervoudige handicap in Bangladesh. Het voornaamste doel van PsySci is kennisoverdracht, zodat Bengaalse
medewerkers, vaders en moeders leren zorg te geven aan deze kinderen, oefeningen met hen te doen en hen te
stimuleren in hun ontwikkeling. Hierdoor kunnen veel gehandicapte kinderen na verloop van tijd zelfs naar school en
krijgen zo een kans op een beter leven. Met de opbrengst van de Besosloop ondersteunen we het werk van de
Stichting PsySci. We hopen weer veel kinderen in hun blauwe Willibrordshirts te zien rennen.

Mad Science komt op school:
Binnenkort is het zover. Op maandag 24 september komt een van de Mad Science
professoren een spectaculaire Science show op de Willibrord geven. Hierna kunnen de
kinderen van groep 3 t/m 8 zich opgeven voor de naschoolse cursus die na de herfstvakantie
begint.
Zij worden vanaf 30 oktober iedere dinsdag zes weken lang meegenomen in de wondere
wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema
centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. Uiteraard
gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte wetenschapper. Van lessen over geluidsgolven en
het weer tot de wereld van magneten en optische illusies. Er komt van alles aan bod.
Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP!
Inschrijven kan tot 7 oktober en vol=vol. Nu al nieuwsgierig, kijk op Nederland.madscience.org.

Ophalen oud papier:
Hieronder vindt u alvast wat data voor het ophalen van het oud papier We hopen ook dit jaar weer voor een grote
opbrengst, waarmee we veel kunnen financieren waar normaliter geen budget voor is.
Donderdag 13 september en donderdag 11 oktober zijn de eerste twee ophaaldata.

Weet u het nog?
Bidon: In sommige klassen nemen alle kinderen voor de ochtendpauze (en overblijf) een bidon mee . Onze
schoonmakers merken dat direct bij het opruimen van het afval. Er is in die klassen veel minder afval. Heel prettig
voor hen. Het scheelt op jaarbasis (ongeveer 400 leerlingen x 200 schooldagen) 80.000 plastic flesjes/Tetra pakjes als
alle kinderen gebruik maken van een bidon. Bijkomend voordeel is dat kinderen water kunnen bijvullen. Doet u mee
en volgt u het goede voorbeeld van veel ouders/leerkrachten?
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Traktaties op verjaardagen:
Verjaardagen vieren op school is gezellig, kan gezond en hoeft niet duur te zijn.
Omdat we graag gezonde kinderen op school zien, vragen wij u, uw kind een
eenvoudige traktatie mee te geven. Een traktatie is een extraatje. Daarom is het
belangrijk om het klein te houden. Een zak vol snoep/ stukken taart vinden wij geen
goed idee. Wij danken u vast voor uw medewerking.

Pauzehapje en lunch op school:
Zoals u weet eten de kinderen op woensdag fruit. Ook op andere dagen willen wij graag dat de kinderen iets te eten
meenemen dat valt onder verantwoord voedsel. We denken dan bijvoorbeeld aan water of melk, met wat fruit of
een cracker. Helaas zien we regelmatig kinderen die een chocoladekoek, cake, (prik)limonade, wafels eten. Gun uw
kind een gezonde leefstijl en bedenk dat de meeste “gezonde” koeken al vol suiker zitten.
In de lunch box zien wij ook graag een gezonde en evenwichtige maaltijd. Dit betekent in ieder geval dat snoep
tijdens de overblijf niet toegestaan is.

Gymmen:
Graag willen wij u er aan herinneren dat alle kinderen na de gymles gaan douchen. Sommige kinderen vinden het
prettig om op slippers te douchen. Spuitflessen deo mogen niet mee.
Leer uw kind(eren) om hun tas zorgvuldig in te pakken en op de goede dagen hun gymspullen mee te nemen. Ook is
het handig als de spullen voorzien zijn van een naam. Vooral schoenen en handdoeken raken nogal eens kwijt. Laat
waardevolle spullen op gymdagen thuis. Nog een tip: laat de mobiele telefoon niet in de kleedkamer liggen, want het
is een openbare gymzaal.

Lopend of op de fiets naar school:
Voor de veiligheid van uw kinderen zijn wij blij als kinderen op de fiets of te
voet naar school komen. De auto thuis laten staan heeft onze voorkeur.
Mocht u toch met de auto komen, parkeer dan uw auto op de parkeerplaats
en rijd extra voorzichtig.

Vanuit de overblijf:
Wij bieden fruit aan de kinderen. Na de boterham mogen de kinderen fruit pakken als ze daar trek in hebben. Het is
niet verplicht. Het fruit wordt dagelijks vers aangeleverd. Daarnaast staat rond augustus een automatische incasso
gepland voor het overblijfgeld.
Ook dit schooljaar draaien er weer veel ouders mee in de overblijforganisatie en ontvangen daar een leuke
vergoeding per dag voor. We zijn nog dringend op zoek naar mensen die willen helpen bij de overblijf, zowel op de
Stampioendreef als op de Groeneweg hebben wij nog mensen nodig. Er zijn nu nog groepen zonder overblijfkracht.
We hopen dat u ons overblijfteam wilt komen versterken.

Vanuit de Willibrordparochie:
Gezinsviering 23 september 2018:
Zondag 23 september om 9.15 uur is er in de Willibrordkerk in Bergschenhoek een gezinsviering
speciaal voor kinderen. Het thema van deze viering: God keert de rollen om. We hebben allemaal
wel eens gehoord dat 'de laatsten de eersten zullen zijn'. Maar, wat zou Jezus daarmee kunnen
bedoelen? Hier gaat de gezinsviering over. Kom je ook?

Kinderkoor de Kerkrakkertjes zoekt zangers en zangeressen:
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Elke vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur, oefent ons
kinderkoor in de Parochiezaal van de Willibrordkerk. Het is een
gezellig clubje van jongens en meisjes die het leuk vinden om
samen te zingen en spelletjes te doen. Op een ongedwongen
manier zingen we liedjes, doen we muzikale spelletjes en leren
we van onze dirigent Bart de Jong iets bij over muziek. Eens in
de maand laten we horen wat we kunnen tijdens de
gezinsviering op zondagochtend.
Ook dit jaar gaan we na de zomervakantie weer van start. We
zijn dan ook op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen! Wil jij
het eens komen proberen?
Vraag je vader of moeder dan om even contact op te nemen
met Bart (06-48087224), Bartkun@gmail.com of kom spontaan een keertje langs op de repetitie! Tip: kom samen
met een vriendje of vriendinnetje, dat is extra gezellig.

