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   Willibrord Nieuws 
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28 november 2018 
 
 
Vanuit de directie:  
Decembermaand, gezelligheid: 
Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt, is grofweg 
de helft van alle 10-minuten gesprekken al gevoerd en de 
andere helft vindt vandaag en morgen nog plaats. Altijd weer 
een belangrijk moment om als leerkracht met ouders af te 
kunnen stemmen hoe het met de ontwikkeling van de 
kinderen verloopt.   
De school is op beide locaties weer vrolijk versierd -dank aan 
de ouderraad en alle hulpouders- in het teken van Sinterklaas 
en achter de schermen zijn plannen van de Kerstcommissie 
ook gereed.  
Met elkaar zorgen we ervoor dat er het een sfeervolle 
decembermaand gaat worden. Tijdens het kerstdiner voor de 
kinderen op woensdag 19 december, organiseert de 
ouderraad op beide locaties voor alle ouders een gezellig 
samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Noteer het in uw agenda.  
  

Schoolplan 2019 – 2023: 
In het huidige schooljaar is een van de doelen het opstellen van een plan voor de komende vier jaar. Hierin wordt in 
beeld gebracht wat we als RKBS Willibrord willen bereiken als het gaat om bijvoorbeeld de onderwijskundige 
ontwikkelingen en het onderhoud van de gebouwen.  
Op het niveau van de Laurentius Stichting is een strategisch beleidsplan geschreven (te vinden op onze website) dat 
dient ter inspiratie van de plannen op schoolniveau. Daarnaast zijn we als team ook actief aan het nadenken over 
wat wij in de komende vier schooljaren graag zouden willen bereiken.  
In januari vindt er zowel een ouderschapstevredenheidsonderzoek als een leerlingtevredenheidsonderzoek (groep 6, 
7 en 8) plaats. De uitkomsten van beide onderzoeken dragen eveneens bij aan het tot stand komen van het nieuwe 
schoolplan.   
 

Douchen na de gymles: 
Op de Willibrord is het al jaren een goede gewoonte voor de leerlingen van 
de groepen 3 t/m 8 om na de gymles in sporthal de Ackers even te douchen. 
Uitgangspunt is dat het een goede zaak is om kinderen bij te brengen dat als 
je hebt gesport, het wel zo fris is om onder de douche te stappen. Door in 
groep 3 daarmee te beginnen, zet je de toon en weten kinderen niet beter 
dan dat erbij hoort.   
In overleg met de ouderraad is besloten nog eens onder de aandacht van alle 
ouders te brengen dat we ook echt van alle kinderen verwachten dat er 
wordt gedoucht.  
Mocht er een zwaarwegende reden zijn om hier een uitzondering op te 
maken, dan vragen wij aan de ouders van het betreffende kind om de 
groepsleerkracht hier schriftelijk van op de hoogte te stellen.   
Bent u van mening dat het een goed idee is om badslippers toe te voegen aan 
de gymtas, dan is dat natuurlijk voor ons als school geen enkel probleem.  

  
 

Ophalen Oud Papier: 
Het oud papier dat u verzamelt wordt opgehaald op donderdag 13 december. Met de opbrengst worden extra 
materialen gefinancierd, waar normaliter geen budget voor is. Donderdag 10 januari is het ophaalmoment daarna. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Agenda:  

 Woensdag 5 december Sinterklaasfeest  

 Donderdag 6 december 15.00 uur 

versieren van de gebouwen in Kerstsfeer; 

helpt u mee? 

 Dinsdag 11 december 19.30 uur MR 

vergadering 

 Donderdag 13 december ophalen oud 

papier. 

 Woensdag 19 december Kerstfeest, 

kerkvieringen onder schooltijd en diner van 

17.30 uur tot 18.30 uur. Welkom in het 

lokaal vanaf 17.20 uur. Tijdens kerstdiner 

gezellige borrel op beide locaties voor 

ouders.  

 Kerstvakantie begint op donderdagmiddag 

20 december om 15.00 uur. 
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Vanuit het team:  
Muziekles gegeven door meester Hans: 

Graag stel ik mijzelf voor: ik ben Hans Buis en geef sinds begin van dit schooljaar op de 
donderdag muziekles op de Willibrordschool.  
Dit doe ik in blokken van vier weken. Eerst vier weken de ene helft van de groepen en 
daarna de andere helft. Zo krijgen alle kinderen muziekles. 
 
Ik ben 45 jaar en geef al ruim 20 muziekles op (basis)scholen. Ik ben getrouwd en we 
hebben een zoon en een pleegzoon. Mijn grootste hobby is uiteraard muziek en ik ben 
dan ook erg gelukkig en dankbaar dat ik hiervan mijn beroep heb kunnen maken. Naast 
het lesgeven op scholen ben ik ook dirigent van vier koren. 

 
In elk blok behandel ik een ander thema. We maken gebruik van muziekinstrumenten en natuurlijk ons eigen 
instrument: je stem. Inmiddels heb ik alle klassen een blok muziek gegeven. In de eerste ronde hebben we het 
volgende behandeld: 
Groep 1 t/m 4: hard en zacht 
Groep 5 en 6: herhaling in muziek 
Groep 7 en 8: de Stem 
Op dit moment zitten we in de tweede periode en zijn we met het volgende bezig: 
Groep 1 t/m 4: Kort en lang, dit combineren we met hard en zacht uit de vorige periode.  Ook mogen kinderen de 
“dirigent” spelen wanneer we met muziekinstrumenten spelen. 
Groep 5 t/m 7: Dirigeren. De kinderen leren wat een dirigent allemaal doet. Ze leren hoe ze start en stop, hard en 
zacht en tempo kunnen aangeven. We maken daarbij gebruik van voorbeelden uit het tv-programma Meastro. 
Groep 8: The Voice. De kinderen bereiden een liedje voor in groepjes en voeren die in de klas uit. Uiteraard vergeten 
we Sint ook niet in de muzieklessen. Inmiddels voel ik mij helemaal thuis op de Willibrord en hoop hier nog lang les 
te geven. 
Vriendelijke groet, Hans Buis 

 
Kerstviering in de Willibrordkerk en diner in de klas: 
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 19 december 2018. 
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 19 december 2018: 
8.45 tot 9.30 uur – alle kinderen van de groepen 1/2, 3 en 4 worden door eigen ouder(s)/verzorger(s) naar de kerk 
gebracht. 
9.45 tot 10.30 uur - alle kinderen van de groepen 5/ 6 lopen met eigen leerkracht naar de kerk en terug naar school. 
10.45 uur tot 11.30 uur - alle groepen 7 en 8 lopen met eigen leerkracht naar de kerk en terug naar school. 
 
Tijden van het Kerstdiner op woensdag 19 december 2018: 
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.  
Om 17.30 uur start het kerstdiner in de eigen klas. Voor alle groepen duurt het kerstdiner tot 18.30 uur.  
Terwijl de kinderen van een heerlijk Kerstdiner genieten, nodigt de Ouderraad van de Willibrord alle 
ouders/verzorgers uit voor een hapje en een drankje en een gezellig samenzijn.  
Voor ouders/verzorgers van kinderen op de Stampioendreef gaat dit op de Stampioendreef plaatsvinden. 
Voor ouders/verzorgers van kinderen op de Groenweg gaat dit op de Groeneweg plaatsvinden. 
Nadere informatie volgt in de Kerstinfo die u begin december van ons ontvangt.  

 
Op de whiteboarden bij de groepen vindt u binnenkort al de 
intekenlijsten voor het versieren voor de Kerst. Komt u ons 
helpen? Wij gaan de school op donderdag 6 december om 15.00 
uur in Kerstsfeer brengen. Ook voor het opruimen van de 
kerstspullen kunnen wij uw hulp goed gebruiken. De versieringen 
in de school en de klassen zullen woensdagavond 19 december, 
na het Kerstdiner, direct worden opgeruimd. De dozen waarin de 
versieringen opgeborgen gaan worden, zullen donderdagochtend 

20 december op zolder worden opgeruimd. Het zou fijn zijn als er ook daarbij ouders willen komen helpen. Vele 
handen maken immers licht werk. Wij rekenen op uw hulp. 
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Het goede doel: 
Ook dit jaar is er bij ons op school weer aandacht voor een goed doel. Het goede doel voor dit jaar is: Make A Wish 
Nederland. “Als een kind kan geloven dat zijn wens uitkomt, dan kan hij ook geloven dat hij beter wordt". 
DAT IS DE KRACHT VAN EEN WISH JOURNEY 

Onderzoek toont aan dat het realiseren van een 
allerliefste wens jonge patiënten en hun omgeving 
weer hoop en kracht geeft, en blijvend impact heeft. 
Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een 
zorgvuldig geplande Wish Journey. Een bijzonder 
traject waar een grote groep mensen maanden mee 
bezig is en dat van A tot Z maatwerk is. En dat impact 
heeft vanaf het moment van kennismaken tot lang na 
de wensvervulling. Zo maken wij met elkaar 

herinneringen die een leven lang mee gaan. 
Wij zetten alles op alles om zo veel mogelijk wensen te vervullen. Dat doen wij niet alleen. Dat kunnen wij niet alleen. 
Ons verhaal is niet zomaar een verhaal. Het is een verhaal van alle verhalen van kinderen met een ernstige, soms 
zelfs levensbedreigende ziekte. Van zorgzame vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en business partners die samen alles 
uit de kast halen om het onmogelijke onvergetelijk te maken. Van maanden van voorbereiden, het verheugen op, 
zorgeloze momenten met familie en van herinneringen. Door onderdeel te zijn van een onvergetelijke Wish Journey 
krijgt het kind een positieve boost. Zo vinden kinderen én de mensen eromheen weer nieuwe kracht om sterker de 
toekomst in te gaan. 
Vanaf 3 december starten wij met het inzamelen van geld. Woensdag 19 december stopt de actie. 
De kinderen mogen thuis door middel van “heitje voor een karweitje” proberen om geld in te zamelen. Het is niet de 
bedoeling dat de kinderen de deuren langs gaan. In alle klassen staat er een spaarpot waar de kinderen het geld in 
kunnen doen. Laten wij er samen een mooie actie van maken. 
Meer informatie over Kerst op de Willibrord ontvangt u na 5 december in de Kerstinfo.  
Ten slotte willen wij u eraan herinneren dat het uitdelen van kerstkaarten in en rond de school niet is toegestaan.  
 
De Kerstcommissie. 
 

Opbrengst van de Besosloop 2018: 
 

Op woensdagavond  21 november 2018 hebben Evy en Flynn 
Loomans namens de kinderen van de basisscholen in 
Bergschenhoek en het bestuur van Stichting Besos een 
cheque overhandigd aan Ria Schmitz (voorzitter), Trees 
Hessing (secretaris), Gerard van Dijk (penningmeester) en 
Marian van Kalmthout (bestuurslid) van Stichting PhySCI. 
Op deze cheque stond het bedrag vermeld, dat door ruim 
550 kinderen van de basisscholen in Bergschenhoek tijdens 
de 32e Besosloop op 26 september j.l. bijeen is gelopen.  
De opbrengst van dit jaar  is  € 13.300,--, wederom een 
enorm bedrag. Ria Schmitz en de andere bestuursleden 
waren heel erg verrast over de hoogte van het bedrag en 
waren er uiteraard heel erg blij mee. Het geld zal gebruikt 
worden voor het bouwen van het dagcentrum in Dynajpur, 
zodat er zorg, acceptatie, aandacht, respect, therapie of 
scholing voor kinderen met een handicap geboden kan 

worden. 
Namens de besturen van  Stichting Besosloop en Stichting PhySCI en alle kinderen die geholpen worden in 
Bangladesh willen we alle leerkrachten en kinderen bedanken voor de inzet en het enthousiasme. Want 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 en Mascha Hulst 
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Scholenmarkt 2019 voor basisschoolleerlingen uit groep 8: 
Op woensdag 16 januari 2019 vindt in sporthal Oostmeer, Het Hoge Land 19 in Berkel en Rodenrijs de jaarlijkse 
scholenmarkt Voortgezet Onderwijs plaats. Op deze avond geven de scholen van het VO de informatie die leerlingen 
uit groep 8 nodig hebben voor het kiezen van een passende middelbare school. Er zijn voortgezet onderwijs scholen 
aanwezig uit Lansingerland en uit de omliggende gemeenten.  
 
Kom ook; 
Hierbij nodigen wij jullie uit om deze scholenmarkt te bezoeken. De scholenmarkt is geopend van 19.00 uur tot 21.00 
uur. Wij willen graag de drukte over de avond verspreiden. Zo is er voor iedereen voldoende gelegenheid om 
informatie te krijgen. Daarom vragen we geïnteresseerden uit Bleiswijk en Bergschenhoek zo veel mogelijk het eerste 
uur te komen, dus tussen 19.00 en 20.00 uur. Ouders, verzorgers en leerlingen uit Berkel en Rodenrijs zijn van 20.00 
uur tot 21.00 uur van harte welkom.  

 
 
Vanuit de gemeente Lansingerland:  
 

Het Lansingerlands Initiatief 
Goed idee? Doe er iets mee. 
Heb jij een goed idee om jouw straat, wijk of de hele gemeente nog 
mooier, socialer, duurzamer of groener te maken? Een idee waar meer 
Lansingerlanders blij van worden? Of misschien heeft jouw kind een 
goed idee? Doe dan mee aan het Lansingerlands Initiatief en win een 
bijdrage om dit initiatief mogelijk te maken. De gemeente 
Lansingerland stelt voor één of meerdere initiatieven een 
aanmoedigingsbedrag beschikbaar. Dit bedrag is maximaal 50% van de 
totale kosten van een initiatief. Er is in totaal 60.000,- te verdelen.  

 
Wat doe je met dit idee? 
Maak eerst het idee aan de gemeente bekend en vul het 
interesseformulier in via www.lansingerland.nl/initiatief. Daarna neemt 
de gemeente persoonlijk contact met je op voor een korte 
kennismaking en uitleg over de procedure.    
 

Informatiebijeenkomst:  
Donderdag 13 december is er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Je bent om 19.30 uur van harte 
welkom. Tijdens deze avond hoor je welke vervolgstappen je moet zetten om tot een kansrijk plan te komen. De 
inwoner bepaalt! 
In de Verkiezing van het Lansingerlands Initiatief kunnen inwoners stemmen op hun favoriete initiatief. Uiteindelijk 
bepaalt de inwoner wie er met zijn of haar initiatief aan de slag kan gaan.  
 

Meer informatie: 
Kijk voor meer informatie op www.lansingerland.nl/initiatief. Hier kun je ook de animatiefilm bekijken over hoe het 
Lansingerlands Initiatief werkt.  
 

http://www.lansingerland.nl/initiatief
http://www.lansingerland.nl/initiatief
https://youtu.be/_Cm_kmte37o

