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Vanuit de directie:  
December, laatste stukje van 2019.  
In deze laatste maand van het jaar is er altijd volop 
gezelligheid en sfeer in de school. Na de nerveuze spanning 
van de periode in de aanloop naar Sinterklaas en de surprises, 
werden vervolgens in een razend tempo de kerstbomen 
neergezet, lichtjes opgehangen en is er volop geknutseld aan 
kleurrijke versieringen in alle groepen. Dank aan alle ouders 
die hierbij de helpende hand hebben geboden! 
Namens het team van de Willibrord wensen wij alle kinderen 
en ouders hele fijne en gezellige feestdagen en een mooie 
jaarwisseling. Na de kerstvakantie hopen wij iedereen gezond 
en wel weer op maandag 6 januari te mogen begroeten. 
 

Personeelszaken: 
De periode tussen de herfst- en de kerstvakantie is gelet op 
het vervangen van afwezig leerkrachten positief verlopen. 
Niet alleen is er sprake van een beperkt aantal dagen (13 
ziektedagen en 7 dagen bijzonder verlof), ook is het gelukt om 
met hulp van eigen collega's en inhuur via uitzendbureaus die 
aan de Laurentius Stichting zijn verbonden (PoolWest en Dit is 
Wijs) deze dagen op te vangen.  
 

Staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari: 
Ondanks een nieuwe CAO is er voor januari een tweedaagse staking gepland door de vakbonden. De voornaamste 
reden is dat er in de nieuwe CAO geen ruimte is voor de structurele verbetering van het personeel in het primair 
onderwijs ten opzichte van het voortgezet onderwijs. Iets waar in de beide vorige stakingen luid en duidelijk om is 
gevraagd en wat echt noodzakelijk is om voor de toekomst verzekerd te zijn van nieuwe collega's die in het onderwijs 
willen stappen. 
Op dit moment is nog niet bekend welk standpunt de collega's van de Willibrord innemen ten aanzien van deze 
staking. Zo snel mogelijk na de kerstvakantie zal er richting de ouders duidelijkheid worden gegeven of ook deze keer  
 
 

Vanuit de Medezeggenschapsraad: 
Bij deze nieuwsbrief treft u in een aparte bijlage informatie aan over de bezetting van de MR en over de inhoudelijke 
zaken die in de MR zijn besproken.  
 
 

Vanuit het team:  
 

Ophalen oud papier:  
Hieronder vindt u alvast wat data voor het ophalen van het oud papier. We hopen op een grote opbrengst waarmee 
we veel kunnen financieren waar normaliter geen budget voor is.  
Donderdag 9 januari, 13 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni en 9 juli zijn de volgende ophaaldata. 
 

 

Agenda:  

 Woensdag 18 december kerstfeest met in 

de avond het kerstdiner van 17.30 - 18.45 

uur. Deur open om 17.20 uur 

 Opruimen kerstspullen direct na 

kerstdiner, helpt u een handje mee? 

 Maandag 6 januari: laatste workshop Mad 

Science, locatie Groeneweg. 

 Donderdag 9 januari ophalen oud papier 

 Donderdag 9 januari: voorstelling voor de 

groepen 5 & 6 in de Driesprong. 

 Vanaf maandag 13 januari afnemen Cito 

toetsen groep 3 t/m 7 in een periode van 3 

weken. 

 Maandag 13 januari: laatste workshop Mad 

Science, locatie Stampioendreef. 

 Dinsdag 14 januari, woensdag 15 en 

donderdag 16 januari: adviesgesprekken 

groepen 8 

 Maandag 20 januari: evaluatie-avond 

training Klasse-kracht groep 4A 

 Dinsdag 21 januari: evaluatie-avond 

training Klasse-kracht groep 4B 
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Jeugdcoach op school: 
Binnen de gemeente Lansingerland is ervoor gekozen om de functie van schoolmaatschappelijk werker om te 
vormen naar een jeugdcoach op school (JOS). De inhoud van deze nieuwe functie wordt omschreven in de folder die 
als bijlage bij dit WN is toegevoegd. Voor ons als Willibrord is het prettig dat onze huidige schoolmaatschappelijk 
werkster, Simone de Bree, ook onze jeugdcoach gaat worden. Zij gaat vanaf januari aan de slag in haar nieuwe rol. 
 

Opbrengst Besosloop 2019: 
Op woensdagavond 13 december heeft het bestuur van de Besosloop, namens alle kinderen die hebben 
meegelopen, de cheque uitgereikt aan Eva Nylander van Stichting Betuwe Wereldwijd. Op deze cheque stond het 
bedrag vermeld dat door ruim 470 kinderen van de basisscholen in Bergschenhoek tijdens de 33e Besosloop bijeen is 
gelopen. 
De opbrengst van dit jaar is  € 11.500,--, wederom een enorm bedrag. Eva was verrast door de hoogte van het bedrag 
en was er uiteraard heel erg blij mee. Het geld zal gebruikt worden om jongeren te helpen een zelfstandig bestaan op 
te laten bouwen, doordat ze gereedschappen krijgen waarmee ze het beroep van timmerman zullen leren. 
Namens de bestuursleden van de Besosloop, Stichting Betuwe Wereldwijd en alle jongeren die geholpen worden in 
Ghana, willen we alle leerkrachten en kinderen bedanken voor de inzet en het enthousiasme. Zonder jullie hulp 
hadden we de loop nooit kunnen organiseren. Bedankt dus voor jullie inzet en tot volgend jaar 
  
Met vriendelijke groet, namens het bestuur 
Edwin Willemsen, John Kelder, Astrid Loomans, Mascha Hulst en Marian Kelder 

 

 

Vanuit de Ouderraad:  
 

Ouderbijdrage: 
Namens de ledenadministratie: 
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat de ouderbijdrage in november zou worden 
afgeschreven. Helaas is het ons niet gelukt dit voor elkaar te krijgen. Wij stappen over 
naar een nieuw boekhoud- en ledenadministratieprogramma en dit verloopt niet 
vlekkeloos. De verwachting is dat het systeem begin december klaar is voor de 1e 
incasso. Aangezien we dit moment erg ongelukkig vinden zo vlak voor de feestdagen, 
hebben we besloten om de incasso te verplaatsen naar eind januari 2020. 
 

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. Neem bij vragen contact op met de ledenadministratie via 
administratie@rkbswillibrord.nl. 

 

 
Buiten de school: 
 

Gezinsviering Sint Willibrordkerk:  
 

Jezus, het licht voor ons allemaal 
Vrede, Vertrouwen, Liefde en Hoop dit 
is waar Jezus ons over wil leren. 
Mensen kunnen ook licht zijn voor 
elkaar. Omdat we het soms vergeten 
leert Jezus ons dit. Tijdens de 
gezinsviering op 24 december om 
20:15 in de Sint Willibrordkerk in Bergschenhoek zullen we als 
parochie onder leiding van pastor Kuipers en met begeleiding 
van het kinderkoor de Kerkrakkertjes het kerstverhaal met 
elkaar beleven. De ster die na de geboorte van Jezus het pad 
naar Bethlehem verlichtte. De kaarsen, de warmte van de 

dieren en de mooie momenten. Het maakt Kerst een feest van licht, een feest van blijdschap, een feest voor jou, een 
feest voor mij.  Jullie komen toch ook? 
 


