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Vanuit de directie:  
Schooljaar 2019 – 2020 is gestart: 
Na de zomervakantie was het voor iedereen weer even 
zoeken naar het schoolse ritme. Inmiddels zijn we aan de 
vierde week van het schooljaar bezig en is het goed om te zien 
dat de kinderen gewend zijn aan de nieuwe juf of meester en 
de manier van werken die bij de nieuwe groep hoort. 
De informatieavonden zijn door veel ouders bezocht en deze 
week zijn de collega's in alle groepen begonnen met de 
kennismakingsgesprekken. Belangrijk om als ouders en school 
te investeren in een goede communicatie en samenwerking. 
 

Plannen voor dit schooljaar: 
Het geven van Engelse les in alle groepen gaat zijn tweede jaar 
in. Met alles wat we het afgelopen jaar hebben geleerd, gaan 
we dit jaar de volgende stappen maken. Juf Loes en Juf Emmy 
zijn namens het team de collega's die hierin het voortouw 
nemen. Vanuit Early Bird is er expertise beschikbaar om ons 
hierbij te helpen en vindt ook dit jaar weer de begeleiding 
plaats. 
Gedurende het schooljaar gaan we ons oriënteren op een 
nieuwe methode voor aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. 
Na het oriënteren volgt het uitproberen. Het doel is om voor 
de zomervakantie onze keuze te hebben gemaakt. 
De groepen 4 t/m 8 zijn van start gegaan met een nieuwe methode voor Begrijpend Lezen. Wekelijks ontvangen wij 
van de methode Nieuwsbegrip een actuele tekst, gebaseerd op onderwerpen vanuit het nieuws. Deze tekst wordt 
met de kinderen actief gelezen en besproken. In de tweede helft van de week is er aandacht voor een tweede tekst 
die de vorm kan hebben van een gedicht, een reclametekst, een interview etc. Op de studiedag van maandag 28 
oktober zal het werken met Nieuwsbegrip extra aandacht krijgen met medewerking van een deskundige van het 
Centrum Educatieve Dienstverlening (CED).  
In de groepen 1-2 is de methode “Krullenbol” aangeschaft. Hiermee wordt het voorbereidende schrijfonderwijs in de 
groepen 1-2 op een structurele wijze aangeboden.  
De groepen van de locatie Groeneweg zijn in de zomervakantie voorzien van nieuwe leerling tafels en stoelen. Ook 
de bureaus van de leerkrachten en de kasten zijn vervangen. De groepen van de Stampioendreef gaan met ingang 
van schooljaar 1920 – 1921 ook starten met nieuw meubilair. 

 
Werkdrukmaatregelen: 
Ook voor het huidige schooljaar hebben we de beschikking gekregen over een extra budget waarmee wij als school 
de werkdruk van de collega’s voor de klas kunnen verlichten. De keuzes die we vorig jaar hebben gemaakt, zijn goed 
bevallen en worden dit schooljaar voortgezet. Dit betekent voor de Willibrord:  

 Een leerkracht-ondersteuner (Steffanie Kieboom) voor twee dagen in de week; 

 Een vakleerkracht muziek (Hans Buis) voor twee dagen in de week; 

 Tijd voor twee dagen remedial teaching in de week. 

 De werktijd van onze conciërge is net als vorig schooljaar 30 uur per week. 

 
Ziektevervanging: 
In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar is een oproep gedaan aan ouders om aan te geven als er een mogelijkheid 
is om iets te betekenen voor de Willibrord in het geval er groepsleerkrachten afhaken wegens ziekte. 

Agenda:  

 Tussen 23 sept en 11 oktober: startgesprekken 

met alle ouder(s), verzorger(s). 

 Woensdag 25 september Besosloop; graag 

Willibrord T-shirts na afloop terug naar school. 

 Maandag 30 september ‘Kleedjesmarkt.’ 

Handig om klein wisselgeld mee te geven. 

 Woensdag 2 oktober: Sportdag groep 1 t/m 8 

 Woensdag 2 oktober start Kinderboekenweek 

‘Op reis’. 

 Vrijdag 4 oktober: kinderboekenvoorstelling in 

de Driesprong voor alle groepen. 

 Maandag 7 oktober: show Mad Science voor de 

groepen 3 t/m 8 

 Donderdag 10 oktober ophalen oud papier 

 Maandag 14 & dinsdag 15 oktober: voorstelling 

“Woeste Willem” voor de groepen 1-2 in de 

Driesprong. 

 Woensdag 16 oktober: informatieavond groep 

7 & 8, “verleidingen in de puberteit” 

Uitnodiging volgt nog. 

 Vrijdag 18 oktober: Open Podium 

 Herfstvakantie maandag 21 t/m 25 oktober 

 Maandag 28 oktober studiedag voor de 

leerkrachten; de leerlingen zijn vrij. 
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Het is goed om te melden dat er zich reeds drie ouders hebben gemeld die hier positief tegenover staan. Op twee 
van hen is inmiddels ook een beroep gedaan. Bent u in de gelegenheid om ook aan te haken bij dit initiatief, dan 
horen wij het graag.  

 
Schooltuinen: 
Zowel op de locatie Stampioendreef als op de locatie Groeneweg hebben we schooltuinen ingericht met een variatie 
aan groente en fruit, maar ook voorzien van bloeiende planten. We willen deze tuintjes graag onderhouden met de 
hulp van de kinderen. Daarvoor zijn wij op zoek naar klein tuingereedschap (schepjes, harkjes, schoffeltjes etc.) om 
ermee aan de slag te kunnen gaan. We zijn tevens op zoek naar afvalbakken voor groen-afval of compostbakken. 
Heeft u thuis dit soort zaken ongebruikt in de schuur of garage liggen; wij houden ons aanbevolen. 
 

Parkeren locatie Stampioendreef: 
Graag vragen wij aandacht voor het parkeren bij de Stampioendreef. De beschikbare ruimte direct voor school is 
beperkt en met name op regenachtige dagen kan dit voor overlast zorgen. Toch willen wij aan alle ouders die de 
kinderen met de auto brengen vragen om enkel gebruik te maken van beschikbare parkeervakken. Lukt het niet om 
vlak voor school te parkeren, dan graag op zoek naar een plek iets verderop in de wijk.  
In overleg met de gemeente Lansingerland zullen wijkboa’s de komende tijd wat vaker aanwezig zijn om te 
monitoren hoe het parkeren verloopt.  
 

Mad Science komt op school: 

Op maandag 7 oktober komt een van de Mad Science professoren een spectaculaire Science 
show op de RKBS Willibrord geven. Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren 
aan de kinderen meegegeven en kunnen zij zich opgeven voor de naschoolse cursus. 
De kinderen worden vanaf 11 november zes weken lang iedere maandag 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.  
Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers. Ze produceren 
zelf aardschokken, bouwen een eigen thermometer, en krijgen een air-pump rocket mee 
naar huis. 
 
LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan t/m 13 oktober en vol=vol.  Nu 
al nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik direct op het inschrijfformulier. 
 

 

Vanuit het team:  
 
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 10 oktober, 14 november, 12 december en 9 januari zijn de komende ophaaldata. 

 
De NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test): 
De NSCCT is een test die wij elk jaar in de groepen 4 en 6 afnemen. Het meet het leerpotentieel van kinderen en is 
speciaal voor het gebruik in het onderwijs ontworpen door de Rijks Universiteit Groningen en overgenomen door 
Testservice Onderwijs. Het is een test waarbij in één uur tijd, klassikaal, de capaciteiten van kinderen 
in beeld worden gebracht. De uitslag geeft een indicatie van het leerpotentieel van de kinderen. De leerkrachten 
hebben vooraf zelf een inschattingsformulier gemaakt van hun klas.  
Drs. Mirte Kropff, ontwikkelingspsycholoog vanuit OnderwijsAdvies, zal met de leerkracht, intern begeleiders, 
directie en plusklascoördinator de resultaten bekijken en bespreken. Door de uitslag van deze test te vergelijken met 
de verwachting van de leerkracht en met de resultaten van het CITO-leerling volgsysteem, kan worden nagegaan of 
leerlingen op, onder of boven hun leerpotentie presteren. Na deze analyse heeft de leerkracht meer zicht op het 
kunnen van het kind en op zijn of haar onderwijsbehoefte. In het kader van het Passend Onderwijs kunnen wij 
hierdoor onze leerlingen in de klas nog beter voorzien van de instructie en het werk dat bij hun niveau past.   
Natuurlijk brengen we u als ouder ook op de hoogte van de uitslag en het vervolg hierop. Dit zal gebeuren tijdens het 
10-minuten gesprek van het eerste rapport.  

 
 

https://onderwijs.mad-science.nl/systeem4/
https://inschrijven.mad-science.nl/
https://inschrijven.mad-science.nl/
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Kinderboekenweek ‘Reis mee’ 
De jaarlijkse Kinderboekenweek komt er weer aan. Het thema dat dit jaar 
centraal staat is ‘Reis mee!’  
Graag motiveren we kinderen om te lezen. Naast het plezier dat lezen geeft, 
wordt het kind echt beter in begrijpend lezen en lezen vergroot de 
woordenschat aanzienlijk.  
We starten deze Kinderboekenweek al op maandag 30 september met de 
traditionele kleedjesmarkt. Tijdens de kleedjesmarkt mogen kinderen hun 

kinderboeken verkopen of juist bij andere kinderen weer nieuwe boeken aanschaffen.  
Gedurende twee weken zijn er op school nog meer activiteiten om het leesplezier te vergroten. De groepen 7 en 8 
doen bijvoorbeeld mee aan de voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd. Ook lezen kinderen van alle groepen 
aan elkaar voor. Er zijn voorstellingen rondom het thema in de Driesprong en in de klas wordt er op verschillende 
manieren aandacht besteed aan opdrachten rondom lezen. 
U en uw kinderen zijn welkom om een bezoek brengen aan de bibliotheek die gevestigd is in de Driesprong bij de 
locatie Stampioendreef. Lid worden is tot 18 jaar gratis. De Kinderboekenweek duurt tot en met zondag 13 
oktober. De actuele Informatie omtrent activiteiten in de Kinderboekweek heeft u inmiddels ontvangen. Wij hopen 
op plezierige leeskilometers bij alle kinderen. 
 
 

Sportdag op woensdag 2 oktober: 
Het schooljaar is nog maar net van start of de eerste schoolactiviteit staat alweer 
op de rol: de sportdag. Dit jaar vindt de sportdag plaats op woensdag 2 oktober. De 
kinderen van de groepen 1 en 2 hebben hun sportdag in sporthal de Ackers van 
8.30 uur tot 12.00 uur. 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.  
 

 
 
Open Podium schooljaar 2019-2020: 
Een aantal keer per jaar hebben wij op school een Open Podium. Op deze dag laten alle groepen iets zien in ‘De 
Driesprong’. Dat kunnen korte toneelstukjes, liedjes, dansjes etc. zijn. Ook dit schooljaar zijn naast onze leerlingen, 
ouders van harte welkom om te komen kijken. Omdat de ruimte in ‘De Driesprong’ beperkt is hebben wij bij elke 
voorstelling twee groepen aangewezen waarvan de ouders mogen komen kijken. Om de voorstellingen in goede 
banen te leiden hebben we vanuit eerder opgedane ervaringen de volgende regels ingesteld: 
- gezien de beperkte ruimte kan er slechts één ouder per leerling toegelaten worden, 
- omdat het de kinderen erg afleidt, kunnen er helaas geen baby’s en/of peuters komen kijken, 
 - wij verzoeken u om de zaal weer te verlaten zodra de laatste groep leerlingen klaar is, zodat de volgende groepen 
weer op tijd de zaal in kunnen, 
 - u bent natuurlijk welkom om een fototoestel mee te nemen, maar wilt u er dan wel voor zorgen dat het de 
leerlingen niet afleidt. De gemaakte foto’s mogen alleen voor eigen gebruik zijn en niet op sociale media gebruikt 
worden, 
Vrijdag 18 oktober kunnen wij weer gaan genieten van het eerste Open Podium van dit schooljaar. In onderstaand 
schema kunt u zelf bekijken op welk tijdstip welke groepen deze ochtend aan de beurt zijn. 

 

  8.30 - 9.15 uur 10.00 - 10.45 uur 11.15 - 12.00 uur 

Vrijdag 18 oktober  
Thema ‘Op reis’ 
Kinderboekenweek  

1/2B  
1/2C  
3B  
4B  
6B  
5B  

  1/2A  
4A  
5A  
3A  
6A  
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Woensdag 19 februari Carnaval  De carnavalscommissie 
bepaalt nog de tijden per 
groep.  

  Er komen geen ouders kijken deze 
keer.  

  8.30 - 9.15 uur 10.00 - 10.45 uur 11.15 - 12.00 uur 

Vrijdag 24 april Koningsdag  
  

1/2B  
1/2C  
3A  
4B  
8B  

1/2A  
4A  
5A  
6B  
7A  
  

3B  
5B  
6A  
7B  
8A  

Maandag 8 juni  
  

1/2 C  
1/2B  
4A  
5A  
7B  
  

1/2A  
3A  
5B  
6A  
  

3B  
4B  
6B  
7A  
  

  
Gearceerd betekent: ouders van deze groep mogen komen kijken.  
 
Gearceerd, vet gedrukt en onderstreept betekent: deze groep presenteert en de ouders mogen komen kijken.  
 
Vet gedrukt en onderstreept betekent: deze groep presenteert en de ouders mogen helaas niet komen kijken. 
 
De groepen 7 en 8 doen niet mee aan het eerste Open Podium op vrijdag 18 oktober 2019 vanwege de voorrondes 
van de Nationale Voorleesdagen. De groepen 8 doen het laatste Open Podium (maandag 8 juni 2020) niet mee 
vanwege de afscheidsmusicals. Wij hopen wederom op geslaagde optredens en gezellige ochtenden. 
 

 

Vanuit de Ouderraad:  
 
De ouderraad zoekt versterking: 

 
Wij zoeken per direct ouders die onze gezellige Ouderraad groep komt ondersteunen.  
Vind je het leuk om te helpen bij de vele leuke activiteiten op school. Ben je goed in organiseren en regelen dan zijn 
we op zoek naar jou. 
Spreekt het je aan of wil je meer weten laat het weten aan de leerkracht of mail ons op ouderraad@rkbswillibrord.nl. 
 
Hartelijke groet vanuit de Ouderraad  

 
Buiten school:  
 

Bibliotheek Oostland: 
Kom tijdens de Kinderboekenweek gezellig naar Bibliotheek Oostland. We gaan allemaal leuke activiteiten doen, 
uiteraard rond het Kinderboekenweekthema ‘Reis mee’. 
De Bibliotheek is extra gezellig in oktober, kom langs voor een van de leuke activiteiten. Met én zonder boeken. 
 
Selfie maken en printen 
Maak een leuke of gekke selfie met een grappig vervoersmiddel, alleen of met je vriend of vriendin. Voordat je hem 
uitprint, kun je hem nog leuker maken met kadertjes, emoji's, tekst, stickers, filters en meer. De foto kun je 
dan via de coolste mobiele fotoprinter op zakformaat direct printen als selfiesticker.  
 
Tattoo 
Laat ook een echte (afwasbare) tattoo zetten. 
Bouw je eigen vliegtuig 
Maak met leuke, kleine materialen je eigen fantasie-vliegtuig. 
 

mailto:ouderraad@rkbswillibrord.nl
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Waar? Bibliotheek Berkel en Rodenrijs, Nieuwstraat 25 
Wanneer? Woensdag 2 oktober 
Hoe laat? 14.00 – 16.00 uur 
  

Het kan allemaal op deze feestelijke, creatieve middag. Reis je mee? 
Kosten: de selfie-sticker, de glitter-tattoo en het vliegtuigje zijn € 0,50 per stuk. 
(Deze middag wordt georganiseerd door Bibliotheek Oostland en Team4Talent) 

   
Vriendelijke groet, 
 Tanja Verspeek 
Specialist jeugd & jongeren    
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
 
 
 

Wil je leren schaatsen: 
Wil je ook leren schaatsen? Of kan je het al en wil je het (nog) beter leren? 
Bij Schaatsvereniging Lansingerland kan je op zaterdagmiddag 4 proeflessen meedoen; onder begeleiding van 
enthousiaste en gediplomeerde jeugdtrainers! 
 
Langebaanschaatsen: Schaatsbaan de Uithof in Den Haag 
Zaterdagmiddag: 17.15 - 18.15 uur op het ijs. Onze eerste les start op zaterdag 5 oktober 2019. 
 
Heb je zelf geen schaatsen? Geen probleem! Die regelen wij voor je.  
Kosten zijn 20 euro voor 4 keer. Maar voor de eerste 40 aanmelding is het helemaal gratis! 
 
Meld je aan via: kids@schaatsvereniginglansingerland.nl  
Met vriendelijke groet, 
Carola Kleijweg 
Jeugdcommissie Schaatsvereniging Lansingerland  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Hoe doe jij dat, opvoeden: 
 

Het opvoeden van kinderen en jongeren is 
belangrijk maar soms ook best lastig. Daarom is er 
de landelijke Week van de Opvoeding. Maandag 7 
oktober tot en met zondag 13 oktober staat in het 
teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én 
professionals die te maken hebben met opvoeden 
staan er niet alleen voor. De landelijke Week van de 
Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling 
tussen ouders, mede-opvoeders en professionals. 
 
Ook in Lansingerland organiseren we een aantal 
interessante en leuke activiteiten. Een interactief 
scheidingstheater, lezingen van bekende 
opvoeddeskundigen, een workshop van de Club 
voor de Relaxte Moeders, een ouderavond over 
verleidingen in de pubertijd… Zijn dit onderwerpen 
die u aanspreken? Kom dan naar de diverse 
activiteiten die worden georganiseerd tijdens de 
Week van de Opvoeding van 7 tot en met 13 

oktober 2019. In het kader van het thema ‘durf te vragen!’ vinden er overal in de gemeente boeiende lezingen, 
workshops en voorstellingen plaats over zaken die voor gezinnen herkenbaar zullen zijn. Kijk voor het complete 
aanbod op www.lansingerland.nl/weekvandeopvoeding en meld u snel aan. En wacht niet te lang, want vol=vol. 

http://www.lansingerland.nl/weekvandeopvoeding

