
 

1 

       

   Willibrord Nieuws 
   jaargang 24, nr. 7 

19 februari 2020 
 
 

Vanuit de directie:  
 

Winter of voorjaar? 
Met het versturen van deze nieuwsbrief sluiten we de periode 
tussen de kerst- en de voorjaarsvakantie af. Van winter is niet 
echt sprake geweest, de vraag is nu of we in de 
voorjaarsvakantie of zelfs daarna nog een staartje van de 
winter mee gaan krijgen. 
Vandaag hebben de kinderen weer heel veel plezier beleefd 
aan het Carnavalsfeest en de leuke optredens van het 2e open 
podium van dit schooljaar. Met dank aan de werkgroep 
Carnaval waarin ouders en leerkrachten er gezamenlijk voor 
hebben gezorgd dat de school gezellig was versierd en de 
organisatie van het gehele evenement weer dik voor elkaar 
was. 
Namens alle leerkrachten wensen wij iedereen een fijne 
voorjaarsvakantie en zien straks alle kinderen begin maart 
graag weer vol energie en in goede gezondheid terug. 
  

Personeel:  
Via Social Schools hebben wij u geïnformeerd over het vertrek 
per 1 maart van juf Bele, de intern begeleider voor de 
groepen 1 t/m 4 op de Willibrord. Inmiddels is de vacature 
voor een nieuwe collega in de rol van intern begeleider via de 
Laurentius Stichting uitgezet. De eerste reacties zijn inmiddels 
binnen en wij hopen per 1 april de vacature ingevuld te 
hebben. In de tussenliggende weken zullen juf Mariëtte en juf 
Purdey de taken van de intern begeleider voor groep 1 t/m 4 
tijdelijk waarnemen. 
Ook van juf Elly Meeles gaan wij afscheid nemen. Per 1 april 
stapt juf Elly over naar de Klimophoeve in Bleiswijk, waar zij 
een instroomgroep van kleuters onder haar hoede gaat 
nemen. Na heel veel jaar Willibrord, waarin juf Elly niet alleen 
haar steentje heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
school, maar vooral met veel inzet de aan haar zorg toevertrouwde 4- en 5-jarigen heeft begeleid, wensen wij 
juf Elly heel veel plezier en succes op haar nieuwe school. 
Voor groep 1-2C zijn we uiteraard op zoek naar een collega die de periode van april tot aan de zomervakantie 
naast juf Lia kan overbruggen. 
 

Studiedag: 
Donderdag 20 februari is voor het team van de Willibrord een studiedag. In de ochtend zullen wij onder 
begeleiding van een tweetal deskundige medewerkers van OnderwijsAdvies een belangrijk onderdeel van het 
lesgeven onder de loep nemen. Door middel van het toepassen van het Effectieve Directe Instructie model 
(EDI) ben je als leerkracht in staat om bij iedere les zo goed mogelijk de kinderen van instructie te voorzien. Wij 
gaan met elkaar in gesprek over nieuwe inzichten en hoe we die hier op de Willibrord in de praktijk kunnen 
brengen. 

Agenda:  
 

 Donderdag 20 feb studiedag team, alle 

kinderen zijn vrij  

 Vrijdag 21 februari start van de 

voorjaarsvakantie. 

 Dinsdag 3 maart gastles Beeldende Kunst 

voor groep 3B en 4B. 

 Woensdag 4 maart volleybaltoernooi voor 

leerkrachten van de Laurentius Stichting 

 Vrijdag 6 maart activiteitenmiddag; helpt u 

ons een handje? 

 Woensdag 11 maart Open Dag en 

vergadering OR 

 Donderdag 12 maart ophalen oud papier. 

 Woensdag 18 maart schoolvoetbaltoernooi 

groep 7 & 8  

 Vrijdag 20 maart tweede rapport mee voor 

de kinderen van groep 3 t/m 7. 

 Maandag 23 maart Schoolfotograaf en 

bezoek aan de Rijswijkse schouwburg door 

de groepen 7 & 8 om de dansvoorstelling 

“the Match” te bekijken. 

 Dinsdag 24 maart en donderdag 26 maart 

10-minuten gesprekken met ouders n.a.v. 

tweede rapport. 

 Woensdag 25 maart voorlichting van de 

brandweer aan de groepen 7. 

 Maandag 30 maart theorie-examen 

verkeer in de groepen 7. 

 Dinsdag 31 maart vergadering MR 
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In de middag verzorgen juf Bele en juf Mariëtte een blok met informatie waarmee we de zorgstructuur voor de 
kinderen kunnen versterken. 
Juf Anne-Marie zorgt in de middag voor een informatieve workshop met betrekking tot de executieve functies. 
Hoe betrek je kinderen al op jonge leeftijd bij hun ontwikkeling en leer je ze hoe ze zelf invloed kunnen hebben 
op die ontwikkeling. 
We sluiten de dag af met het afscheid van juf Bele. Onder het genot van een hapje en een drankje zwaaien we 
juf Bele uit en hopen dat zij een mooie tijd tegemoet gaat op haar nieuwe school. 
 
Open Dag 
Woensdag 11 maart is de jaarlijkse Open Dag voor basisscholen in Lansingerland. Ouders van jonge kinderen 
kunnen deze dag benutten om een eerste indruk te krijgen van een of meer basisscholen. In samenwerking met 
de ouderraad zullen we tussen 9.00 en 12.00 uur ouders en kinderen rondleiden op de Willibrord. We hopen 
uiteraard dat het lekker druk zal zijn en dat deze ochtend aanleiding is voor vervolgafspraken en nieuwe 
aanmeldingen. 
 
 

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 april, 14 mei, 11 juni en 9 juli zijn de volgende ophaaldata. 
 

 

School zwemkampioenschappen: 
Zaterdag 15 februari stonden we met een enthousiast meidenteam in de 
Windas om deel te nemen aan de zwemkampioenschappen. Het team 
bestond uit Djenna en Suze uit groep 7b, Evy en Nadia uit 5a, Nina uit groep 
4b en Cleo uit 4a. De coaches waren Puck van Rijn en Felicja Hogebrug, oud-
leerlingen van de Willibrord en wedstrijdzwemmers bij zwemvereniging de 
Watervogels.  
Van verschillende scholen uit Lansingerland waren zestien teams aanwezig en 
de tribune zat vol met publiek. Een beetje gespannen, maar met goede moed 
gingen de meiden van start met de vrije slag, rugslag en twee estafettes. Het 
was weer een feestje om mee te doen met bovendien een mooi resultaat; 
ons team werd vierde. 
 
Juf Mariëlle 

 
 

Boeken lezen: 
Ouders vragen ons vaak hoe 
kinderen hun resultaten voor de 
Cito begrijpend lezen kunnen 
verhogen. Het beste middel en het 
leukste om dit voor elkaar te 
krijgen is boeken lezen met uw 
kind. Het vergroot hun 
woordenschat aanmerkelijk, ze zien 
de onderlinge verbanden en begrijpen de structuur van een tekst beter. Stimuleer uw kind om zelf te lezen en 
lees bijvoorbeeld ook eens aan elkaar voor. Handig om een vast moment te kiezen en ook zelf te laten zien dat 
lezen leuk is. Goed voorbeeld doet ook hier goed volgen. In de extra bijlage van deze Nieuwsbrief vindt u meer 
informatie over leuke boeken van de bibliotheek. In onze Driesprong vindt u een afdeling jeugd van de bieb en 
dan is een boeiend nieuw leesboek zo gevonden.  
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Activiteitenmiddag op vrijdag 6 maart: 
Op vrijdagmiddag 6 maart staat alweer de tweede activiteitenmiddag op het 
programma. Deze middag wordt er door alle kinderen groep 
doorbroken gewerkt aan afwisselende activiteiten. Deze keer gaan de 
kinderen o.a. dierentuindieren boetseren, tipilampjes maken, werken 
met Gravitrax, een schilderij maken van pelkarton, timmeren en figuurzagen, 
werken met brooddeeg en bakken. De kinderen kijken er alweer helemaal 
naar uit en genieten altijd volop van deze middagen. Lijkt het u leuk om zo’n 
middag van dichtbij mee te maken, dan bent u van harte welkom om ons te 
komen helpen. Om van deze middag een succes te maken, kunnen we 

namelijk niet zonder uw hulp. Mocht u zin en tijd hebben, dan kunt u zich aanmelden bij de groepsleerkracht.  
  
     
Grote Thuis Opdracht (GTO) in de groepen 8: 
Woensdagavond 12 februari konden ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden genieten van veel 
presentaties met uiteenlopende onderwerpen. Er werd door de kinderen van onze groepen 8 verteld over 
verschillende landen, over Stichting Jarige Job, eenzaamheid bij ouderen, de glastuinbouw, drop, Lego, de 
formule 1, Wing Chung, oceanen en nog veel meer.  
 
De kinderen zijn in november begonnen met het kiezen van een onderwerp. Elke periode van ongeveer drie 
weken hebben zij een hoofdstuk over hun onderwerp verstuurd naar hun juf of meester en kregen hier 
vervolgens feedback op. Uiteindelijk was het digitale werkstuk klaar en was er voldoende informatie verzameld 
om over te kunnen vertellen. Hierna moesten de kinderen twee posters ontwerpen voor hun presentatie en 
een presentatietafel inrichten met allerlei spullen die pasten bij hun gekozen onderwerp. 
 
Door deze manier van werken leren kinderen informatie verzamelen via verschillende informatiebronnen (21st 
century skills). Kinderen gingen naar de bibliotheek voor boeken, zochten op internet en bezochten zelf een 
bedrijf, stichting, bakkerij, een glastuinbouwbedrijf en schreven zelfs bedrijven en organisaties aan om zo 
informatie te verkrijgen. Uiteindelijk resulteerde dat in mooie werkstukken en boeiende informatie die gedeeld 
werd tijdens de presentatieavond. Ouders, grootouders, maar ook broers en zussen, waren enorm onder de 
indruk van wat de kinderen allemaal wisten over hun onderwerp en hoe goed ze erover konden vertellen. Deze 
manier van presenteren en communiceren sluit mooi aan bij het voortgezet onderwijs, waar kinderen 
regelmatig presentaties moeten geven. De kinderen zelf vonden het jammer dat de avond alweer voorbij was. 
Zij genoten van het vertellen en gaven aan dat zij deze manier van presenteren heel leuk vinden. 

   

   

 


