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Vanuit de directie:  
 

Tweede blok van het schooljaar: 
De herfstvakantie zit er weer op, de klokken staan allemaal 
weer op de wintertijd en we hebben inmiddels een begin 
gemaakt met de periode van de maanden november en 
december. Een drukke periode met vele activiteiten die 
zorgen voor sfeer en gezelligheid in school. 
 

Landelijke onderwijsstaking op woensdag 6 november: 
Voor de herfstvakantie bent u via Social Schools geïnformeerd 
over de geplande staking. Opnieuw leggen leerkrachten 
massaal het werk neer om een signaal af te geven richting de 
politiek dat elke leerling recht heeft op goed onderwijs. Om 
dat te realiseren is het hard nodig dat er op structurele wijze 
wordt geïnvesteerd in het onderwijs vanuit de overheid. 
Wij hopen dat het voor alle ouders weer gaat lukken om 
opvang te regelen op deze dag dat de Willibrord gesloten zal 
zijn. 
 

Afwezigheid leerkrachten en de opvang: 
In de periode zomervakantie – herfstvakantie hebben we door 
diverse oorzaken (ziekte, zorgverlof, overlijden familie, 
huwelijk) in totaal voor 33 dagen leerkrachten moeten 
vervangen. Het blijft echter elke keer weer een uitdaging om 
vervanging te vinden. 
Het is gelukt door de inzet van collega’s die bereid waren 
extra dagen te werken, door ambulante collega’s te vragen voor de klas te gaan staan (administratie, intern 
begeleider, remedial teacher en directie) en door inzet van ingehuurde leerkrachten vanuit uitzendbureaus. Ook 
hebben we voor drie dagen de hulp ingeroepen van ouders die zich hiervoor hebben aangemeld.  
 

Rapporten in een aangepaste vorm: 
In ons streven naar minder administratieve werkdruk voor de leerkrachten, hebben we ons als team gebogen over de 
rapporten. Dit heeft geleid tot de afspraak dat we ons sterk gaan beperken in de hoeveelheid opmerkingen die er bij 
de verschillende vakgebieden geschreven worden. Tevens hebben we het aantal deelgebieden bij de diverse 
vakgebieden teruggebracht. We hopen hiermee een duidelijk rapport te presenteren dat recht doet aan de 
ontwikkeling uw kind. 
In november ontvangt u het eerste rapport in deze nieuwe vorm en zijn benieuwd naar uw reactie. 
 

Studiedag: 
Op de studiedag van maandag 28 oktober hebben de collega’s van de groepen 4 t/m 8 zich gebogen over de nieuwe 
methode voor begrijpend lezen Nieuwsbegrip. Onder leiding van een deskundige van het CED is de manier van 
werken met Nieuwsbegrip doorgenomen. Met deze kennis kunnen we in de klas de lessen begrijpend lezen qua vorm 
en inhoud naar een hoger niveau tillen. 
De collega’s van de groepen 1-2 en 3 hebben om de tafel gezeten om de afstemming tussen kleuters en groep 3 met 
elkaar te bespreken en te bezien waar er mogelijkheden zijn om dit te optimaliseren. 
In de middag is er gewerkt aan het invullen van het leerlingvolgsysteem van groep 1-2 en hebben de collega’s van de 
groepen 3 t/m 8 de vragenlijsten ingevuld waarmee zij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in beeld 
brengen. 

Agenda:  

• Woensdag 6 november: landelijke 

onderwijsstaking; school is dicht. 

• Woensdag 6 november: vergadering 

Ouderraad 

• Vrijdag 8 november activiteitenmiddag; 

heeft u tijd om te helpen?  

• Maandag 11 november: 1e ronde van de 

Mad Science workshops. 

• Donderdag 14 november ophalen oud 

papier. 

• Vrijdag15 november: versierochtend Sint 

op beide gebouwen vanaf 8.30 uur.  

• Vrijdag 22 november eerste rapport van 

groep 3 t/m 7 gaat mee. 

• Maandag 25 november en woensdag 27 

november 10-minuten gesprekken voor 

groep 1 t/m 7. 

• Donderdag 28 november: MR-vergadering. 

• Donderdag 5 december Sinterklaasviering; 

continurooster t/m 14.00 uur. 

• Vrijdag 6 december: eerste rapport van 

groep 8 gaat mee. 

• Dinsdag 10 december en woensdag 11 

december: rapportgesprekken voor de 

groepen 8. 
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Mad Science: 
Maandag 11 november gaat Mad Science van start. Er hebben zich 51 kinderen aangemeld en die zijn verdeeld over 
twee groepen op de locatie Groeneweg en een groep op de locatie Stampioendreef. 
De workshops beginnen altijd om 15.15 uur en staan gepland voor de volgende dagen: 
Dag 1: 11-11-2019  
Dag 2: 18-11-2019  
Dag 3: 2-12-2019  
Dag 4: 9-12-2019  
Dag 5: 16-12-2019  
Dag 6: 6-1-2020  
Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard bellen naar 088-0303350 of een e-mail sturen naar zh@mad-science.nl.  
   

Vanuit het team:  
 

Winnaar van de voorleeswedstrijd is Julliëtte Vlijmen: 
Julliëtte werd vrijdag 18 oktober door de kinderjury van de groepen 7 & 8 gekozen tot de 
beste voorlezer van onze school. Samen met 3 andere kandidaten zette ook zij haar beste 
beentje voor. De kinderjury was unaniem in haar beslissing. De toneelervaring die Julliëtte 
al eerder had opgedaan maakte dat zij levendig en enthousiast voorlas. Zij mag nu door 
naar de volgende ronde en gaat meedoen aan de regionale voorleesronde. We wensen 
haar veel succes. 
 
 
 
 
 
 

 
Activiteitenmiddag vrijdag 8 november: 
Op vrijdagmiddag 8 november staat de eerste activiteitenmiddag op het programma. Deze middag wordt er door alle 
kinderen groep doorbroken gewerkt aan allerlei leuke en uitdagende activiteiten. Er kan gesoldeerd worden, 
kinderen zijn bezig met boetseren en met schilderen op canvas. Deze middag wordt er ook getimmerd, gedanst en 
geprogrammeerd en natuurlijk wordt er ook gebakken. Hiernaast zijn er nog meer activiteiten waaruit de kinderen 
kunnen kiezen. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag betrokken zijn, meldt u zich dan bij de leerkracht van 
uw kind. U kunt aangeven bij welke activiteit en/of groep u wilt helpen. We kunnen uw hulp goed gebruiken. 
 
 
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hopen op een gezellige activiteitenmiddag, waarbij de kinderen genieten van de verschillende activiteiten. 
De activiteitenmiddagcommissie. 

mailto:zh@mad-science.nl
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Sinterklaas 2019: 
Het is bijna zover. Sinterklaas komt weer naar Nederland. Om hem te verwelkomen willen 
we graag dat de school -net als ieder jaar- feestelijk wordt aangekleed. We zouden het fijn 
vinden als ouders komen helpen bij het versieren van de beide locaties. Dit jaar hebben wij 
op vrijdag 15 november vanaf 8.30 uur een versierochtend gepland. De intekenlijst 
hiervoor hangt vanaf donderdag 7 november op het whiteboard bij alle groepen.   
Sinterklaas vieren wij op donderdag 5 december. We hebben deze dag een continue 
rooster waardoor alle groepen om 14.00 uur vrij zijn. 
  
U ontvangt in de week voor de landelijke intocht een bericht via Social Schools met meer 

gedetailleerde informatie.  
  
Mocht u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de Sinterklaascommissie, 
bestaande uit: juf Anke P. (Stampioendreef) en juf Steffanie, juf Annemieke en juf Karin (beide locaties). 

  
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 14 november, 12 december en 9 januari zijn de komende ophaaldata. 
 
 

 Vanuit de Ouderraad:  
 
Incasso ouderbijdrage: 
De ouderraad gaat met ingang van dit schooljaar voor de financiële administratie gebruik maken van een nieuw 
boekhoudprogramma. Hiervoor is het nodig om met de bank het een en ander opnieuw af te spreken en in te 
richten. Als gevolg hiervan zal de incasso van de ouderbijdrage in november plaats gaan vinden. 
 

De ouderraad zoekt versterking: 
Wij zoeken per direct ouders die onze gezellige Ouderraad groep komen 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  
 

Gezinsviering Sint Willibrordkerk:  
 
 
 “Twijfel je nog? (Ik geloof dat ik twijfel)” is het thema van de gezinsviering van zondag 10 november. Het is dan ook 
Willibrordzondag.  
 

In het jaar 658 wordt in het noordoosten van Engeland een jongetje geboren. Hij wordt 
Willibrord genoemd, wat “pijl van de hemel” betekent. De ouders van Willibrord geloven in 
Jezus Christus. Als Willibrord ouder wordt, gaat hij niet naar een gewone school, maar naar 
een klooster. Hij hoort hier veel over Jezus.  Het evangelie gaat over Willibrord.  
 
De gezinsviering vindt plaats op zondag 10 november om 9.15 uur in de Sint Willibrordkerk in 
Bergschenhoek. Kinderkoor De Kerkrakkertjes zal zorgen voor de muziek.  
Kom jij ook? 
De volgende vieringen in de komende periode zijn bijzonder geschikt voor kinderen: 
-Gezinsviering op zondag 1 december 2019: aansluitend Sinterklaas in locatiezaal 
-Gezins-kerstviering op dinsdag 24 december. 

Groetjes van de werkgroep gezinsviering Bergschenhoek 
 

mailto:ouderraad@rkbswillibrord.nl

