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Vanuit de directie:  
Donkere dagen, gezellige dagen en Sinterklaas is weer in het 
land. Dat is in de school ook duidelijk merkbaar en zichtbaar. 
Gezellig versierd, kinderen die liedjes aan het zingen zijn, 
rommelpiet op school, fopcadeautjes maken: het hoort 
allemaal bij de aanloop naar het grote kinderfeest op 5 
december. 
In de kalender van deze nieuwsbrief is het voor iedereen te 
lezen: na Sinterklaas gaan we bijna moeiteloos door naar de 
weken waarin Kerst centraal staat.  
We hopen ook dit jaar weer op uw hulp om er weer een 
mooie decembermaand van te maken. 
 
Krimp in schooljaar 2020 – 2021:  
Ondanks alle mooie dingen die er op de Willibrord gebeuren, 
zien we toch dat het aantal startende kleuters al enige tijd aan 
het teruglopen is. Waar we in de afgelopen jaren vooral veel 
8e groepers uit hebben gezwaaid en als gevolg daarvan steeds 
een groep hebben ingeleverd, is het komend jaar helaas 
noodzakelijk om bij de onderbouw met minder groepen te 
gaan werken. 
We starten volgend schooljaar dan ook met 13 groepen (nu 
15) en we gaan van drie kleutergroepen naar twee en van 
twee groepen 3 naar één. Deze krimp van het aantal groepen 
maakt dat we de moeilijke keuze hebben moeten maken. 
Na zorgvuldig overleg met het gehele team, is besloten dat de 
beide kleutergroepen en de groep 3 komend schooljaar op de 
Groeneweg van start zullen gaan. 
De voornaamste reden hiervoor is dat de instroom van 
nieuwe kleuters op de Groeneweg beduidend hoger ligt dan 
de instroom op de Stampioendreef.  
Bovenstaande heeft er ook toe geleid dat het team met elkaar 
nog meer stappen onderneemt om onze school onder de aandacht te brengen van nieuwe ouders om zo weer te 
groeien naar minimaal 3 kleutergroepen. Het openen van een Instagram account is daar een voorbeeld van. 
 
Bezoek pastor aan de Willibrord: 
Donderdag 7 november, St Willibrord-dag, heeft pastor Bert Grotaers verteld over St. Willibrord in de vijf 
bovenbouwgroepen. Hij kwam samen met mw. Ria in `t Veen-van Winden, zij is portefeuillehouder van de liturgie 
voor de St Willibrordkerk. Deze kerk heeft dezelfde naam als de school.    
De pastor begon met een stukje geschiedenis: St. Willibrord leefde in de 6e en 7e eeuw. Hij bracht vanuit Engeland 
de boodschap van God naar Nederland en leefde een lange tijd in Utrecht. Nederland bestond toen nog niet zoals 
het nu is. Het land moest worden ontgonnen zodat de mensen er konden wonen en leven. St. Willibrord was een 
slimme man die met zijn medemonniken de mensen leerden hoe ze het land vruchtbaar konden maken en 
verbouwen. De bestuurders van het land in die tijd lieten de nieuwe leer en leertechnieken van St. Willibrord en zijn 
medebroeders toe, want zij zagen dat de inwoners welvarender werden. Zo hielpen zij kloosters te bouwen in 
Limburg, in Utrecht, Susteren en Echternach (Luxemburg). 
Wij leerden over St. Willibrord om sterk te zijn en ervoor gaan. Als je een rekensom niet begrijpt, ga dan niet zitten te 
grienen in een hoekje, ga beter aan iemand vragen die wel weet hoe het moet. Pastor Bert sloot af met het verhaal 
over de springprocessie in Luxemburg.  

Agenda:  

 Donderdag 29 november: MR-vergadering. 

 Mad Science: dag 3: 2-12-2019, dag 4: 9-
12-2019, dag 5: 16-12-2019, dag 6: 6-1-
2020  

 Vanaf 2 december t/m 18 december in alle 
klassen verzamelen statiegeldbonnen voor 
Kerst: Johan Cruyff Foundation 

 Donderdag 5 december sinterklaasviering; 

continurooster t/m 14.00 uur. 

 Vrijdag 6 december: eerste rapport van 

groep 8 gaat mee. 

 Vrijdagmiddag 6 december 

Stampioendreef versieren voor Kerst om 

15.00 uur, komt u ook? 

 Maandagochtend 9 december Groeneweg 

versieren voor Kerst om 8.30 uur, komt u 

ook? 

 Dinsdag 10 december en woensdag 11 

december: rapportgesprekken voor de 

ouders van de groepen 8. 

 Donderdag 12 december: ophalen oud 

papier.  

 Woensdag 18 december kerstfeest met in 

de avond het kerstdiner van 17.30 - 18.45 

uur en op beide locaties de kerstborrel 

voor ouders. 

 Donderdagochtend 8.30 uur op beide 

gebouwen opruimen kerstspullen, helpt u 

mee? 

 



 

2 

In Echternach is er op 3de Pinksterdag een springprocessie. Hierbij geven de mensen elkaar een witte doek en 
springen zo door de straten uit blijdschap dat het geloof zoveel goeds aan de mensen heeft gebracht; en dat geloof 
laten zij dapper zien aan mensen buiten de kerkmuren. 
 

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 december en 9 januari zijn de komende ophaaldata. 
 

Social Schools: 
Begin dit schooljaar zijn we overgestapt van Digiduif naar Social Schools. Het was in het begin even wennen, maar nu 
werkt het heel goed. We raden daarom iedereen die de app nog niet (meerdere malen) geïnstalleerd heeft, dat zeker 
direct te doen.   
We hebben vanuit ons bestuur de opdracht gekregen om onze gehele administratie digitaal te maken. Een onderdeel 
daarvan is het “beeldgebruikvoorkeur” van uw kinderen. Vanaf heden kunt u in Social Schools aangeven wat uw 
wensen zijn. Wij verzoeken u dit te doen voor 1 januari 2020, zodat we de papieren administratie hiervan kunnen 
vernietigen.   
Vanaf heden kunt u ook aangeven welke gegevens u met de andere ouders wilt delen en kunt u via de Social School 
app contact zoeken met een andere ouder uit de klas. Zo kunt u elkaar toch vinden, al heeft u geen gegevens met 
elkaar uitgewisseld.   
 

Schone toiletten; helpt u mee? 
Onze schoonmaakster Elena heeft de ondankbare taak om onze kindertoiletten 
schoon te houden. Een moeizame taak als uw kind niet weet hoe een openbaar toilet 
te gebruiken. Zij ziet helaas juist bij de oudere kinderen vaak dat ze ernaast plassen, 
het toilet verstoppen en soms echt doelbewust het vies en kapot maken. Wij vragen u 
uw kind bewust te leren omgaan met openbare toiletten. Leerkrachten moeten nu 
tijdens hun lessen deze kinderen in de gaten houden en onze schoonmaakster heeft 
extra (vies) werk.  
 

 

Tafels leren:  
In de groepen vier en vijf worden de tafels aangeboden. De kinderen leren 
dat vermenigvuldigen een snelle manier van optellen is. Op allerlei manieren 
worden de tafels aangeboden. In groep vijf willen we dat de (deel) tafels 
geautomatiseerd zijn. Dit is cruciaal voor de rekenleerstof van de volgende 
groepen. In leerjaar zes, zeven en acht worden rekensommen aangeboden 
die een geautomatiseerde tafelkennis vereisen. De kinderen hebben al hun 
aandacht nodig voor de bewerkingen. Kinderen die de (deel)tafels niet 
kennen doen te lang over de sommen, waardoor ze niet genoeg tijd hebben 
om bezig te zijn met de bewerkingen. (Zoals bij 2400:80, 6x56 of ⅞ x 64)  
Wij vragen u dan ook regelmatig met de kinderen thuis te oefenen ter ondersteuning van alle oefeningen in groep 
vier en vijf. Het regelmatig thuis herhalen van de tafels is ook in de hogere groepen soms hard nodig.  
 

Traktaties op verjaardagen, denk in miniformaat:  
We brengen onderstaande nogmaals onder uw aandacht; hier en daar bemerken onze leerkrachten toch dat de 
traktaties te ingewikkeld en te groot zijn. Het is voor (leerkrachten) kinderen echt fijn als u de traktatie klein, 
eenvoudig en bescheiden houdt. Bij twijfel kunt u altijd overleggen met de leerkracht: 
 

Verjaardagen vieren op school is gezellig, kan gezond en hoeft niet duur te zijn. 
Omdat we graag gezonde kinderen op school zien, vragen wij u, uw kind een 
eenvoudige traktatie mee te geven. Een traktatie is een extraatje. Daarom is het 
belangrijk om het klein te houden. Een zak vol snoep of grote koeken, taart, 
donuts etc. vinden wij geen goed idee. Voor veel kinderen is een grote, 
uitgebreide traktatie bijna een maaltijd. We zien de traktatie dan regelmatig in 
de prullenbak verdwijnen. Wij danken u nogmaals voor uw medewerking.  
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Workshops vliegen met drones: 
Op de activiteitenmiddag van vrijdag 8 november heeft een tiental kinderen met drones gevlogen. De kinderen 
hadden het voorrecht om kennis te maken met deze drones en de mogelijkheden daarvan. Leo Molenberg geeft met 
plezier en kennis deze workshop. Mocht uw kind dit ook willen leren dan kunt u in bijgevoegde flyer alle workshops 
en andere mogelijkheden bekijken. 
 

Kerstviering en diner: 
De feestdagen komen er weer aan. Voor u het weet is het weer zover: de kerstviering en het kerstdiner op de 
Willibrord. Wij willen u op tijd informeren over de begin- en eindtijden, zodat u deze alvast in uw agenda kan 
noteren. De kerstviering en het kerstdiner vinden dit jaar plaats op woensdag 18 december 2019. De kerstviering 
vindt in de ochtend plaats. Het kerstdiner vindt zoals ieder jaar in de avond plaats.  
 
Tijden van de kerstviering in de kerk op woensdag 18 december 2019:  

- 8.45 tot 9.30 uur - alle groepen 1/2 en 3 (kinderen worden door ouder(s)/verzorger(s) naar de kerk gebracht).  
- 9.45 tot 10.30 uur - alle groepen 4 en 5 (kinderen lopen met de leerkracht heen en terug naar en van de kerk).  
- 10.45 uur tot 11.30 uur - alle groepen 6, 7 en 8 (kinderen lopen met de leerkracht heen en terug naar en van de 

kerk).  
Tijden van het kerstdiner op woensdag 18 december 2019:  
Deze tijden gelden voor alle groepen bij ons op school.  
Om 17.20 uur gaat de deur van de school open en kunnen de kinderen gebracht worden naar de eigen klas. Het 
kerstdiner start om 17.30 uur in de eigen klas. Voor alle groepen eindigt het kerstdiner tot 18.45 uur.  
Terwijl de kinderen van een heerlijk kerstdiner genieten, nodigt de Ouderraad van de Willibrord alle 
ouder(s)/verzorger(s) uit voor een hapje en een drankje en een gezellig samenzijn. Voor ouder(s)/verzorger(s)van 
kinderen op de Stampioendreef gaat dit op de Stampioendreef plaatsvinden. Voor ouder(s)/verzorger(s) van 
kinderen op de Groeneweg gaat dit op de Groeneweg plaatsvinden. Nadere informatie volgt in de kerstinfo die u 
begin december van ons ontvangt.  
 
Komt u ook helpen versieren/opruimen? Wij gaan de school op vrijdag 6 december en maandag 9 december in 
kerstsfeer brengen. Op de locatie Groeneweg gaat er op maandag 9 december in de ochtend versierd worden vanaf 
8.30 uur. Op de locatie Stampioendreef gaat er op vrijdag 6 december in de middag versierd worden vanaf 15.00 
uur. Op de whiteboards bij alle groepen treft u intekenlijsten voor het versieren voor de Kerst.  
 
Ook bij het opruimen van de kerstspullen kunnen wij uw hulp goed gebruiken. De versieringen in de school en in de 
klassen zullen woensdagavond 18 december na het kerstdiner direct worden opgeruimd. De dozen waarin de 
versieringen opgeborgen gaan worden, zullen donderdagochtend 19 december op zolder worden opgeruimd. Ook 
daar kunnen wij uw hulp goed bij gebruiken. Vele handen maken immers licht werk. Wij hopen op uw hulp; dank 
alvast daarvoor. 
 
Het goede doel: 

Ook dit jaar is er bij ons op school aandacht voor een goed doel. Het 
goede doel dit jaar is: De Johan Cruyff Foundation.  
De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt sportactiviteiten 
voor kinderen, overal ter wereld. Ze focussen zich daarbij op 
kwetsbare kinderen. Met sportprojecten voor kinderen met een 
beperking, Cruyff Courts (veilige speelruimtes om buiten te spelen) 
en Schoolpleinen14 (aantrekkelijkere schoolpleinen) geven ze deze 
kinderen de ruimte. Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen, ruimte 
om vrienden te maken en ruimte waar zij hun fysieke en mentale 
gezondheid kunnen verbeteren. Ruimte om het beste uit jezelf te 

halen.  
Vanaf 2 december starten wij met het inzamelen van statiegeldbonnetjes in alle groepen. Het is de bedoeling dat de 
kinderen thuis zoveel mogelijk lege flessen gaan inzamelen. Vervolgens de lege flessen gaan inleveren bij een van de 
volgende supermarkten: - De Plus in Bergschenhoek - De Jumbo in Bergschenhoek - De Albert Heijn in Berkel en 
Rodenrijs - De Hoogvliet in Berkel en Rodenrijs  
De statiegeldbonnetjes kunnen vervolgens tot en met 18 december op school worden ingeleverd in de eigen groep. 
De opbrengst van de statiegeldactie komt geheel ten goede aan De Johan Cruyff Foundation.  
Wij hopen dat de kinderen enorm hun best gaan doen om een geweldig bedrag bij elkaar te krijgen voor De Johan 
Cruyff Foundation. Meer informatie over Kerst op de Willibrord ontvangt u op 6 december in de kerstinfo.  
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Ten slotte willen wij u eraan herinneren dat het uitdelen van kerstkaarten in en rond de school niet is toegestaan. Dit 
willen wij graag om bij kinderen teleurstellingen te voorkomen.  
 
De Kerstcommissie.  
 
  
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 de school:  
 

Bibliotheekservice Passend Lezen/ Superboek.nl: 
Goed nieuws voor jongeren die moeite hebben met lezen. 
Lezen is leuk. Maar voor kinderen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie, TOS, ADHD of een 
fysieke of visuele beperking, kan het ook moeilijk zijn. Wij helpen graag. Bibliotheekservice Passend Lezen is de 
bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. Onze collectie bevat o.a. ruim 75.000 gesproken boeken, 
hoorcolleges, kranten en tijdschriften. Voor de jeugd is er een speciale collectie beschikbaar met ruim 11.000 
gesproken boeken. 
 
Superboek.nl 
De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via superboek.nl. Hier staan onder andere veel actuele en populaire 
titels van dit moment, gerangschikt op leeftijd. Zoals Mees Kees, Superjuffie of De Grijze Jager. De gesproken boeken 
zijn gemakkelijk te beluisteren via onze gratis app of site. Zo wordt het voor deze leerlingen makkelijker en leuker om 
te lezen. 
Gratis lid tot 18 jaar 
Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor iedereen met een leesbeperking tot 18 jaar. Bij inschrijving is de 
toestemming van ouders nodig. 
Voordelen van superboek.nl: 
· Meer dan 11.000 gesproken boeken 
· Gerangschikt op leeftijd 
· Streamen of downloaden via de site of app, dus luisteren waar je wil 
· Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking, zoals dyslexie, TOS, slechtziendheid of ADHD 
Inschrijven of meer weten? Ga naar superboek.nl. 
 

Gezinsviering Sint Willibrordkerk:  
 
Bereid je voor hij komt. 
In deze tijd kijken we allemaal uit naar Sinterklaas, maar zondag 1 december is ook alweer de eerste zondag van de 
adventstijd. Vol verwachting kijken we uit naar de komst van Jezus. 
Tijdens de gezinsviering op 1 december om 9:15 in de Sint Willibrordkerk in Bergschenhoek staan we stil bij de eerste 
advent, maar ook bij Sinterklaas.  Kinderkoor De Kerkrakkertjes zal zorgen voor de muziek. 
  
Kom jij ook? 
De volgende vieringen in de komende periode zijn bijzonder geschikt voor kinderen: 

 Gezinskerstviering op kerstavond 24 december om 20.15 uur 

 Gezinsviering 26 januari om 9.15 uur 
Groetjes van de werkgroep gezinsviering Bergschenhoek 
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