
 

                                                                                                                                                                          

                    

AGENDA 

  september Jarig 

1 wo   

2 do  Wayne uit groep 1-2 

3 vr   

4 za   

5 zo   

6 ma Start schooljaar Bram uit groep 1-2 

7 di   

8 wo  Jesse uit groep 5-6 

9 do  Sem uit groep 4-5 

10 vr  Mees uit groep 1-2 

11 za   

12 zo  Isa uit groep 8 

13 ma MR 19.30 uur  

14 di   

15 wo   

16 do   

17 vr  Bram uit groep 8 

18 za   

19 zo  Sander uit groep 5-6 

20 ma INFO-avond  

21 di Studiemiddag  

Kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

Madelief uit groep 4-5 

Mirre uit groep 8 

22 wo   

23 do SCHOOLFEEST  

24 vr   

25 za   

26 zo  Ties uit groep 4-5 

27 ma verwachtingsgesprekken Sim uit groep 7 

28 di verwachtingsgesprekken Zef uit groep 3 

29 wo verwachtingsgesprekken  

30 do SCHOOLREIS Floor uit groep 7 

Oktober:  

15 oktober: viering groep 1-2 

25 oktober: herfstvakantie 

                 

NIEUWSBRIEF 

SEPTEMBER 2021 



 

 

 

 

We hopen dat u en uw kinderen een fijne vakantie hebben gehad. 

Dichtbij of ver weg, het maakt niet uit. Het belangrijkste is om tijd te hebben voor elkaar. 

Ook het team heeft genoten van een heerlijke vakantie. 

 

En we hebben weer zin om te beginnen. De school is opgeruimd en de klassen gepoetst. 

Maandag 6 september ontvangen we de kinderen graag weer op school. 

Alle leerkrachten zijn op de speelplaats om de kinderen te verwelkomen. Ouders nemen buiten 

afscheid. Via hun eigen ingang gaan de kinderen naar hun nieuwe lokaal. De kinderen van groep 4 

komen binnen door de ingang van groep 4-5-6 (ingang zijkant school). Wilt u bij het ophalen de 

kinderen op de speelplaats opwachten en zorgen voor voldoende afstand? 

 

Gelukkig kunnen we gewoon starten. We blijven de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand 

tussen volwassenen toepassen. In de bijlage vindt u de aangepaste beslisboom. Hierin zijn de laatste 

richtlijnen opgenomen, wanneer uw kind wel of niet naar school mag.  

Kinderen op de basisschool zijn niet gevaccineerd. Een coronabesmetting kan nog steeds voorkomen. 

We houden ons aan de adviezen van de GGD mocht er onverhoopt een besmetting op school 

geconstateerd worden. De mogelijkheid dat de groep in quarantaine moet, blijft aanwezig. 

 

 

 
In week 39 zijn de verwachtingsgesprekken tussen leerkracht en ouders. Deze gesprekken zijn op 

school. U heeft dan de gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht en samen af te stemmen 

wat uw kind nodig heeft. U kent uw kind het beste. We ervaren het als een waardevolle toevoeging om 

dit met u te delen. 

 

In week 37 ontvangt u, via Parro, een uitnodiging om u in te schrijven voor de verwachtingsgesprekken 

op 27-28-29 september of 1 oktober. 

 

 

 

 

Het afgelopen jaar was het niet toegestaan om ouderavonden op school te houden. We hopen dat er 

dit jaar meer mogelijkheden zijn. We nodigen u daarom van harte uit voor onze eerste informatie-

avond op maandag 20 september start 19.30 uur. Het voorbehoud blijft dat de coronamaatregelen 

het toelaten. 

START 

UITNODIGING INFO-AVOND 



 

Om te weten of we een of twee groepen moeten 

maken, vragen we u om vóór 13 september door te 

geven of u op deze avond aanwezig kunt zijn en of 

hoeveel  personen u komt. 

Onderwerpen zijn: voorstellen nieuwe directeur 

Annelies Jacobs, informatie over het Nationaal 

Programma Onderwijs en jaarverslag van de OR.  

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar 

w.vanderpol@cadansprimair.nl  

 

Informatie over de werkwijze in de groepen vindt u op de website https://www.bs-st-willibrordus.nl/  

Op dit moment moet de groepsinformatie nog bijgewerkt worden. Vanaf 24 september is alles weer 

up-to-date. De website is vernieuwd en zeker de moeite waard om te bekijken. 

 

 

 

In 2021-2022 zijn er verschillende nieuwe gezichten op school.  

De nieuwe directeur Annelies Jacobs start op 1 oktober. Ze zal de 

komende weken regelmatig op school zijn om alvast kennis te 

maken met de leerlingen, ouders en het team. Op de informatie-

avond op 20 september (19.30 uur) stelt Annelies zichzelf voor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In groep 4-5 hebben we een stagiaire onderwijsassistente Marissa Smits. 

Hallo, 

Mijn naam is Marissa Smits en ik ben 18 jaar oud. Ik ben derdejaars 

student onderwijsassistent aan het Summa College in Eindhoven. 

In mijn vrije tijd ga ik graag handboogschieten, lezen of tekenen. 

Dit schooljaar ga ik stagelopen in groep 4/5 bij juffrouw Carien. Ik 

vind het belangrijk dat leerlingen leren hoe zij in hun eigen kracht 

komen te staan. Ook zie ik graag dat leerlingen samenwerken en 

van elkaar leren. Hier ga ik mij komend schooljaar in de klas voor 

inzetten. Ik heb er zin in, tot snel! Groetjes, Marissa 

 

 

PERSONEEL 

mailto:w.vanderpol@cadansprimair.nl
https://www.bs-st-willibrordus.nl/


 

 

In groep 5-6 loopt Daan van Deuveren stage 

 

Ik ben Daan van Deuveren. Ik ben 16 jaar oud ik woon in Boxtel en 

zit op het Koning Willem 1 College. Ik doe de opleiding 

onderwijsassistent en ik loop tot februari stage in groep 5-6. Ik wil 

later graag leraar worden vandaar dat ik ook stage loop en deze 

opleiding volg. In mijn vrijetijd doe ik het liefst wat met vrienden 

 

 

Onze conciërge Frits heeft afscheid genomen. In zijn plaats komt op dinsdag en donderdag van 9.00-

13.00 uur Frank Brummans. Daarnaast blijft Abdullah Afshar op woensdag en om de week op maandag 

de conciërgetaken invullen. 

 

De schoonmaak van de school wordt verzorgd door De Toekomst. Dit bedrijf is op meerdere scholen 

van Cadans Primair actief en heeft de afgelopen twee jaar de gymzaal schoongemaakt. 

 

 

 

       

Op donderdag 23 september hebben we 

een speciale dag op school. We vieren dan 

het uitgestelde onderwijsjubileum van 

Carien Brekelmans en Anne-Marie Beks. Zij 

waren in 2020 veertig jaar verbonden aan 

de stichting. Daar hoort natuurlijk een 

feestje bij.  

 

We vieren dit op donderdag 23 september 

samen met het afscheid van Annie Rutten 

en Wilma van der Pol. Annie neemt na 29 

jaar en Wilma na 45 jaar afscheid van de Willibrordusschool. Een echt schoolfeest dus. 

Over de invulling van het programma krijgt u nog bericht.       

 

 

 

 

 

 

SCHOOLFEEST 



 

                                                                  

 

 

 

 

NIEUWS VAN HET BERENHUIS 

NIEUWS UIT DE OMGEVING 


