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Vanuit de directie:  
Na de kerstvakantie zijn we met frisse energie begonnen aan 
het nieuwe jaar. Januari is dan ook de maand dat er in alle 
rust weer hard kan worden gewerkt aan de diverse vakken. 
Alhoewel ‘rust’ ook weer betrekkelijk is: met voorstellingen 
van het Kunstgebouw voor een aantal groepen, een bezoek 
van groep 7b aan museum in Leiden, extra muzieklessen van 
muziekvereniging Concordia voor de groepen 3 t/m 6, de Cito-
toetsen van het leerlingvolgsysteem voor de groepen 3 t/m 7 
en de adviesgesprekken voor de groepen 8, is er volop leven 
en afwisseling in de brouwerij. 
 

Personeel: 
In de afgelopen maand hebben we met de collega’s juf 
Mariëtte in het zonnetje gezet vanwege haar 40-jarig jubileum 
in het onderwijs. Een terugblik op die lange tijd maakt 
duidelijk welke ontwikkelingen er allemaal hebben 
plaatsgevonden in het basisonderwijs en het is mooi om te 
zien dat juf Mariëtte ook na al die jaren nog steeds met veel 
plezier aan het werk is als intern begeleider op de Willibrord. 
 
Adviezen V.O. 
Dit schooljaar zullen er 52 leerlingen van groep 8 de Willibrord gaan verlaten richting het Voorgezet Onderwijs. 
In januari is met alle ouders en leerlingen gesproken over het advies dat wij als school het beste bij iedere leerling 
vinden passen. Dat is altijd een pittige taak voor de leerkrachten omdat zij naast het dagelijkse voorbereiden en 
lesgeven ook nog alle ouders en kinderen spreken. 
Het advies van RKBS Willibrord is gebaseerd op de resultaten die de leerlingen behalen bij de verschillende vakken en 
op de resultaten van de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. Daarnaast zijn echter ook de werkhouding, de 
motivatie, de inzet, de huiswerkattitude en de begeleiding van ouders, factoren die van invloed zijn op het 
uiteindelijk schooladvies. 
Wij volgen de kinderen die in eerdere jaren zijn uitgestroomd om te zien of wij goede adviezen geven. We zien aan 
de rapporten van de kinderen dat wij over het algemeen goede adviezen geven. Dat wordt bevestigd door de 
onderbouw coördinatoren van de verschillende V.O.-scholen. 
 
Zetten we alle adviezen op een rijtje dan ziet het overzicht er voor dit schooljaar als volgt uit: 
 

Richting Aantal leerlingen Percentage 

VWO 15 29 % 

HAVO/VWO 7 13 % 

HAVO 12 23 % 

VMBO-T/HAVO 7 13 % 

VMBO-T 4 8 % 

VMBO –T/VMBO - GL  1 2 % 

VMBO – T/VMBO – K  1 2 % 

VMBO-K 2 4 % 

VMBO-B/VMBO-K 2 4 % 

VMBO-B 1 2 % 

Totaal 72 100% 
 

Agenda:  

• Maandag 3 februari MR-vergadering 

• Cito toetsen groep 3 t/m 7 in deze periode 

tot aan de voorjaarsvakantie. 

• Woensdag 12 feb GTO-avond groepen 8 

van 18.30 t/m 19.30 uur. 

• Donderdag 13 februari ophalen oud papier. 

• Maandag 17 februari is bibliotheek dag. 

• Dinsdag 18 feb. bezoek aan het museum 

van Oudheden door groep 7B in Leiden. 

• Dinsdag 18 februari gastles Beeldende 

Kunst voor groep 3A en 4A. 

• Woensdag 19 feb. carnavalsfeest. 

• Donderdag 20 februari studiedag team;alle 

kinderen vrij. 

• Vrijdag 21 januari start van de 

voorjaarsvakantie. 

• Dinsdag 3 maart gastles Beeldende Kunst 

voor groep 3B en 4B. 
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Staking van 30 en 31 januari 
Deze nieuwsbrief ontvangt u precies voordat de school voor twee dagen gesloten zal zijn vanwege de landelijke 
stakingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ruim 3300 scholen in heel Nederland doen mee aan deze staking, 
die helaas nodig is om richting de politiek duidelijk te blijven maken dat er structurele wijzigingen nodig zijn. Het gaat 
daarbij niet alleen om geld voor het overbruggen van het verschil met de salarissen in het voortgezet onderwijs, 
maar ook om het terugdringen van de vele administratieve taken, zodat de collega’s die voor de klas staan binnen 
hun werkdag weer toe kunnen komen aan het voorbereiden van de lessen van volgende dag. Maatregelen die ervoor 
gaan zorgen dat het vak van leerkracht weer aantrekkelijk wordt voor jonge mensen, zodat het leerkrachttekort kan 
worden teruggedrongen. Peilingen laten zien dat landelijk bijna 80% van de ouders de acties van het onderwijs 
steunt. Wij hopen dat ook de ouders van de Willibrord nog steeds begrip hebben voor onze pogingen om de kwaliteit 
van het onderwijs ook voor de toekomst op peil te houden. Het feit dat er geen ouders zich gemeld hebben met een 
vraag over de opvang op beide dagen doet vermoeden dat het wel goed zit met het draagvlak. Dank daarvoor! 
Het team van de Willibrord zal op de donderdag actief aanwezig zijn bij de demonstratie die in Den Haag wordt 
georganiseerd door de actiegroep “Leerkracht in actie”. 
Op vrijdag nemen we de tijd om met elkaar na te denken over de mogelijkheden binnen onze eigen schoolorganisatie 
om het uitvallen van collega’s op te vangen en wat we kunnen doen als wij worden geconfronteerd met het 
leerkrachtentekort bij vacatures. 
 

Nieuwe methode zaakvakken: 
De werkgroep die het voorbereidende werk voor zijn rekening neemt in de zoektocht naar een nieuwe methode voor 
aardrijkskunde, natuur en geschiedenis, heeft een afspraak gemaakt met Onderwijs Advies. Deze 
onderwijsbegeleidingsdienst gaat voor de werkgroep een presentatie verzorgen van alle beschikbare, moderne 
methodes. Op basis van criteria die met het team zijn opgesteld, maakt de werkgroep een voorselectie van twee of 
drie methodes. Hiermee gaan proeflessen worden gegeven in de komende maanden, zodat alle collega’s zich een 
beeld kunnen vormen van de plus- en minpunten. Op basis van deze ervaringen zal dan een keuze bepaald kunnen 
worden voor de methode waarmee we in het nieuwe schooljaar van start willen gaan. 

 

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

 

 
De kinderen van de groepen 8 zijn al geruime tijd bezig met hun Grote Thuis 
Opdracht. Ieder kind heeft een eigen onderwerp uitgekozen. Over dit onderwerp 
hebben ze informatie opgezocht. Van alle informatie hebben zij een mooi werkstuk 
gemaakt en dit gaan ze op woensdagavond 12 februari van 18.30-19.30 uur 
presenteren op locatie Stampioendreef.  
De afgelopen jaren zijn wij verwend meest de meest geweldige presentaties, dus wij 
kijken er enorm naar uit. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.  

 
 
 

Woensdag 19 februari vieren we carnaval op de Willibrord. 

 De dag start om 8.30 uur en 
eindigt om 12.15 uur. Iedereen 
start en eindigt op zijn/haar eigen 
gebouw. 
We beginnen de dag altijd met 
hossen. Dit jaar mogen de ouders 
óók mee hossen. We dagen u uit 
om ook verkleed te komen! 
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Dit jaar organiseren we ook een gekke hoedjes wedstrijd. 
Hoe gaat de wedstrijd in zijn werk? 
- Op school maken we in de klas gekke hoedjes. Uw kind mag materiaal van thuis meenemen om het hoedje net even 
extra bijzonder te maken. 

- In iedere klas kiezen we het gekste, leukste hoedje. De uitslag komt tijdens de 
playbackshow. Het hoedje hoeft niet te passen bij de outfit van die dag. We zetten ze 
niet de hele dag op. Dus......we gaan vast nadenken, zodat we hele creatieve hoedjes 
krijgen. 
 
Tot slot: 
De kinderen krijgen drinken op school. Wel is het fijn als u een pauzehapje meegeeft. 
Ook zal er weer een traktatie zijn. Heeft uw kind een allergie? Laat het ons dan even 
weten. We gaan er met zijn allen een carnavalesk feest van maken 
 

 

 
 
 
 

Social Schools: 
Eind november hebben we een oproep gedaan om het “beeld gebruik voorkeur” van uw zoon en/of dochter aan te 
geven. Nog niet iedereen heeft zijn of haar voorkeur duidelijk gemaakt. Wij willen u vragen dit alsnog te doen.  
We hebben namelijk vanuit ons bestuur de opdracht gekregen om onze gehele administratie digitaal te laten 
verlopen. Zodra iedereen zijn eigen voorkeur heeft aangegeven kunnen we de papieren administratie hiervan 
vernietigen.   

 

Stappenplan:  
-log in bij Social Schools www.socialschools.nl   
-ga naar “administratie”  
-kies voor welk kind u de voorkeuren wilt opgeven  
-kies voor Beeldgebruikvoorkeuren  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: blamot@rkbswillibrord.nl of administratie@rkbswillibrord.nl  
 
Alvast hartelijk dank. 

  
 
Oude bloembollen: 
Heeft u thuis nog uitgebloeide narcissen/blauwe druifjes of andere bollen hebben die gemakkelijk 
verwilderen en waarmee u niets meer doet, dan willen wij ze graag planten in onze schooltuinen.  
 
 
  
 

 
Vanuit de Overblijf:  
 
Sinds begin van dit schooljaar werken wij, vanuit de overblijf, met TSO-assistent. 
Wij hopen dat u net zo tevreden bent als wij en school dat zijn. Graag willen wij nog wel wat punten onder de 
aandacht brengen. 
 
Het aan- en afmelden van de kinderen: 
Het is voor ons als coördinatoren van belang dat u uw kind op tijd, voor 10:00 uur aan/afmeldt, zodat wij op tijd 
kunnen zien hoeveel kinderen er die dag overblijven en wij voor die dag genoeg overblijf-medewerkers kunnen 
inzetten. 
U kunt uw kind per dag aanmelden maar u kunt ook voor het hele schooljaar aanmelden. U kunt dit later altijd weer 
aanpassen, ook op de dag zelf, indien u dit voor 10.00 uur doet. 

http://www.socialschools.nl/
mailto:blamot@rkbswillibrord.nl
mailto:administratie@rkbswillibrord.nl
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Het aanmelden is ook heel belangrijk i.v.m. een calamiteit. Wij zien dan snel en duidelijk welke kinderen er aanwezig 
moeten zijn.  
Mocht uw kind wel aangemeld staan maar niet aanwezig zijn dan belt de leerkracht naar u als ouder om te vragen 
waar uw zoon of dochter is. Dus denkt u er ook aan als uw kind bij iemand mag gaan lunchen. Er zal dan wel € 1,50 in 
rekening worden gebracht. 
Bij zowel aangemeld en niet aanwezig als niet aangemeld en wel aanwezig zal er altijd na registratie door het TSO-
systeem automatisch een mail naar u gestuurd worden.  
 
Automatische incasso:  
Deze vindt plaats rond de 25e van de volgende maand. 
Mocht u een ander rekeningnummer krijgen, verzoeken wij u vriendelijk om dit in uw account te wijzigen. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd een mail sturen naar: overblijven@rkbswillibrod.nl  
 
Met vriendelijke groet namens Ingrid, Sanaa en Irene; overblijfcoördinatoren  
 

 
Van buitenaf:  
 
Opgroeien is niet altijd gemakkelijk: 
Soms wil je dat je kind net wat zekerder is van zichzelf, beter kan opkomen voor zichzelf, meer grip krijgt op eigen 
emoties en angsten en op een fijne manier met andere kinderen en volwassenen kan omgaan. Kortom dat je kind 
positief in het leven staat en zich lekker in zijn vel voelt. 
Denk dan eens aan een (preventieve) training, bijvoorbeeld op het gebied van Sociale Vaardigheden, Weerbaarheid, 
Faalangst, Omgaan met Scheiding van je ouders, Omgaan met Emoties en nog veel meer. 
Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op https://centrumvoorjeugdengezin.nl/trainingen-lansingerland/ , of neem contact op met coördinator 
Charlotte Vermerris via c.vermerris@kwadraad.nl   of  tel. 06 40715256 
  
Namens de gezamenlijke aanbieders, 
 
 
 
 

mailto:overblijven@rkbswillibrod.nl
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/trainingen-lansingerland/
mailto:c.vermerris@kwadraad.nl

