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Agenda:


Vanuit de directie:
Start nieuw jaar:
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Voor RKBS Willibrord is 2019 na de Kerstvakantie vrijwel
rimpelloos van start gegaan. Het team van leerkrachten is
uitgerust en met een goede gezondheid aan de start
verschenen en dat geldt ook voor de meeste kinderen.
Naast de leerlingvolgsysteem toetsen van Cito voor de
groepen 3 t/m 7, is in januari ook het
oudertevredenheidsonderzoek gestart en hebben de
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 het leerling
tevredenheidsonderzoek op de Snappet-tablets in de klas
ingevuld. U zult begrijpen dat wij zeer benieuwd zijn naar de
resultaten. Naar verwachting kunnen wij die resultaten met
u delen in de nieuwsbrief van februari.
De collega’s van de groepen 8 hebben in januari met alle
ouders en kinderen om de tafel gezeten om de adviezen
voor het Voortgezet Onderwijs te bespreken. In de volgende
nieuwsbrief treft u een mooi overzicht aan van de adviezen
die dit schooljaar op de Willibrord zijn gegeven.

Personeel:












Vormsel zaterdagavond 2 februari 2019
om 19.00 uur in de
Heilige Bartolomeuskerk te
Nootdorp (Veenweg 36).
Dinsdag 5 februari gebruik Social
Schools 3.0 mogelijk (i.p.v. digiDuif).
Dinsdag 5 februari MR vergadering.
Vrijdagmiddag 8 februari
activiteitenmiddag, u bent van harte
uitgenodigd om te komen helpen.
Donderdag 14 februari ophalen oud
papier.
Zaterdag 16 februari
schoolzwemkampioenschappen
Lansingerland in de Windas van 14.3017.30 uur.
Woensdag 20 februari Carnaval tot
12.15 uur voor iedereen.
Vrijdag 22 februari start
Voorjaarsvakantie.
Woensdag 13 maart: Open Dag
Donderdag 14 maart ophalen oud
papier.
Vrijdag 15 maart: stakingsdag van de
leerkrachten. School is gesloten.
Woensdag 20 maart GTO avond
groepen 8 van 19.00- 20.00 uur.
Een aantal woensdagen in maart:
schoolvoetbal voor de groepen 5 t/m 8.

Juf Elly van Dijk gaat met ingang van 1 februari een punt
achter haar lange loopbaan in het onderwijs zetten. Vrijdag

25 januari is zij met de groepen 6a en 7a naar het
Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Bij terugkomst
hebben ouders en kinderen afscheid van juf Elly kunnen

nemen. Het team heeft onder het genot van een hapje en
een drankje juf Elly toegezongen. Het is goed om ook in

deze nieuwsbrief juf Elly nog eens te bedanken voor alle
inzet waarmee zij in de afgelopen 17, 5 jaar op de Willibrord
 Vrijdag 22 maart rapporten mee voor
haar best heeft gedaan voor vele groepen leerlingen. Wij
de groepen 3 t/m 7.
hopen op nog vele mooie jaren in goede gezondheid voor
juf Elly. Donderdag 31 januari is echt de allerlaatste werkdag
voor juf Elly, dus mocht u nog van de gelegenheid gebruik willen maken om juf Elly de hand te schudden, dan kan dat
na schooltijd.
Ondanks de problematische situatie op de arbeidsmarkt voor onderwijzend personeel, zijn wij er gelukkig wel in
geslaagd om een vervanger voor juf Elly aan te stellen. Juf Janine van Leeuwen zal vanaf vrijdag 1 februari in groep
7A aan de slag gaan en een week later ook de donderdag in groep 6A erbij nemen. Wij wensen onze nieuwe collega
heel veel succes en plezier op de Willibrord.

Staking van vrijdag 15 maart:
Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen is er een nieuwe stakingsdag
uitgeroepen op vrijdag 15 maart. Weliswaar zijn er qua werkdruk
en salaris voor onderwijzend personeel door het kabinet
maatregelen getroffen, echter er blijft nog zeer veel te regelen
over wil het beroep van leerkracht weer aantrekkelijk genoeg
worden om ook in de toekomst te kunnen garanderen dat er
genoeg personeel beschikbaar is voor de kinderen die dan recht
op onderwijs hebben.

Een inventarisatie onder de collega’s van de Willibrord leert dat een grote meerderheid heeft aangegeven op 15
maart deel te nemen aan de staking. Dat betekent dat de school op deze dag gesloten zal zijn voor alle leerlingen.
Wij gaan ervan uit dat door deze vroegtijdige aankondiging het voor alle ouders mogelijk gaat zijn om voor deze dag
opvang te regelen. Mocht u echt alle mogelijkheden hebben geprobeerd en het regelen van opvang is echt niet
gelukt, dan kunt u dat melden bij de groepsleerkracht of bij de directie van de Willibrord.

Vanuit het team:
Activiteitenmiddag 8 februari:
Op vrijdagmiddag 8 februari staat alweer de tweede
activiteitenmiddag op het programma. Deze middag wordt er
door alle kinderen groepsdoorbroken gewerkt aan allerlei
activiteiten. Te denken valt aan: vogelhuisjes
maken, solderen, boetseren, schilderen op canvas, dansen,
een flipperkast maken, leren over drones, programmeren,
schaken etc.
Om de activiteitenmiddag succesvol te laten verlopen,
kunnen wij niet zonder de hulp van enthousiaste ouders.

Mocht u zin en tijd hebben om in de groep van uw kind te helpen, dan kunt u zich aanmelden bij de groepsleerkracht
van uw kind.
Wij hopen op een gezellige activiteitenmiddag, waarbij de kinderen genieten van de verschillende activiteiten.
De activiteitenmiddagcommissie.
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Ophalen oud papier:
Het oud papier dat u verzamelt wordt opgehaald op donderdag 14 februari. Met de opbrengst worden extra
materialen gefinancierd, waar normaliter geen budget voor is. Donderdag 14 maart is het volgende ophaalmoment.
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Daarna volgen nog: 11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli en 8 augustus.

digiDuif wordt Social Schools 3.0:
Aanstaande maandag, 4 februari, wordt digiDuif vervangen door Social Schools. DigiDuif is met Social Schools
gefuseerd en heeft een vernieuwde verbeterde app ontwikkeld. Social Schools 3.0 is eenvoudiger en heeft meer
mogelijkheden. Zo kunt u voortaan via Social Schools uw kind ziekmelden. Dat is niet verplicht. U kunt ook nog
gewoon bellen met school.
Omdat maandag alle gegevens van digiDuif worden overgezet naar Social Schools kunnen we die dag geen gebruik
maken van digiDuif of Social Schools. U kunt de app wel alvast downloaden, maar vanaf dinsdag 5 februari kunt u
Social Schools 3.0 pas gaan gebruiken. U krijgt ook via de oude app en de computer een melding als u kunt inloggen.
De inloggegevens blijven hetzelfde.
Voor meer informatie raden we aan om alvast dit informatiefilmpje te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=48aMNsEi1x4

Carnaval:
Carnaval wordt dit jaar voor alle groepen gevierd op woensdag
20 februari.
Natuurlijk zien we dan graag iedereen verkleed op school. Alle
groepen zijn om 12.15 uur vrij.
* Alle groepen beginnen om 8.30 uur in de eigen klas en hossen
daarna door het gebouw en eindigen in de Driesprong. De
kinderen op de Stampioendreef hossen op de beneden gang en
in de Driesprong. De kinderen die op de Groeneweg hossen in
de gangen.
* Sommige kinderen zullen optreden tijdens de playbackshow.
De playbackshows vinden plaats in de Driesprong of speelzaal
Groeneweg onder schooltijd.
* Tijdens de playbackshows worden er geen ouders verwacht, de zaal is namelijk al heel erg vol.
* Alle groepen moeten om 12.15 uur gewoon opgehaald worden op het eigen gebouw of gaan zelfstandig naar huis
als dit afgesproken is.
* U geeft de kinderen een pauzehapje mee zoals gewoonlijk, maar u hoeft hen geen drinken mee te geven.
* Daarnaast krijgen de kinderen een kleine traktatie. Als u een kind hebt met een allergie kunt u bij de leerkracht
vragen naar de ingrediënten en zelf eventueel een geschiktere traktatie meegeven.
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Dagindeling Groeneweg ob/mb
1/2b,1/2 c, 3b, 4b,
8:30- 8:45
Hossen speelzaal

Dagindeling Stampioendreef
½ a, 3a, 5a, 7a,8b,5b
8:30- 8:45
Hossen gangen/Driesprong

8:45- 9:00
9:00-10:00

8:45- 9:00
9:00-10:00

Modeshow/ naar Driesprong
Playbackshow Driesprong

10:00-10:30
10:30-11:15
11:15-12:15

Pauze / Eten en drinken
Spellen en Bingo
Eigen invulling

10:00-10:30
10:30-11.15
11.15- 12.15

Modeshow
Playbackshow speelzaal
Groeneweg
Eten en drinken/ Pauze
Spellen en Bingo
Eigen invulling,

Dagindeling Stampioendreef
4a,6a,8a,8c,6b
8:30- 8:45
Hossen gangen/Driesprong
8:45- 9:15
Dag openen
Foto’s/modeshow
9:15- 10:00
Spellen en Bingo
10:00 – 11.00
Playbackshow Driesprong
11:30 – 12:00
Spellen en Bingo
12:00 – 12.15
Afsluiting

Vanuit de overblijf:
Onlangs zijn op beide locaties de fietsen en karren die gebruikt
worden tijdens de overblijf bij het buitenspelen nagekeken en
gerepareerd. Het ziet er allemaal weer prachtig uit. De kinderen
kunnen er weer volop gebruik van maken.
Eind 2018 heeft een aantal coördinatoren een cursus gevolgd, te
weten boeien en binden. Tijdens deze cursus zijn er diverse
onderwerpen besproken en hebben wij tips gekregen om ervoor
te zorgen dat wij als team een goede en veilige overblijf kunnen
blijven bieden aan uw kinderen. Hierbij waren ook
coördinatoren aanwezig van de Pius X en de Wilgenhoek
basisschool .

