
   
 

 

                   

 

                                                                                                                                                                

AGENDA  oktober 2022 

                
                                                                                                         Jarig! 

1 za  Ravi groep 4-5 

2 zo   

3 ma   

4 di Werelddierendag! Viggo groep 6 

5 wo Dag van de leraar.  

6 do   

7 vrij krachtgroepen  

8 za  Jelle groep 1-2 

Elinn groep 7 

9 zo  Lize groep 4-5 

Emma groep 8 

10 ma Gmr  

11 di Kamp groep 8  

12 wo Kamp groep 8 Aaron groep 3-4 

13 do Kamp groep 8  

14 vrij Kamp groep 8 Lyn groep 6 
Tess groep 6 

15 za    

16 zo  Guusje groep 7 



   
 

 

17 ma   

18 di   

19 wo   

20 do  Lars groep 8 

21 vrij   

22 za   

23 zo   

24 ma  Herfstvakantie! Veel plezier  

25 di  Djazley groep 7 

26 wo  Isa groep 6 

27 do   

28 vrij   

29 za   

30 zo   

31 ma We beginnen weer!  

 Op 2 november vieren we de Willibrordusdag! Meer info volgt.   

 

BERICHTJE VAN MIJ                                             

De eerste maand van het schooljaar zit er alweer bijna op. Wat is dit weer snel gegaan, en wat hebben 

we alweer veel gedaan: ouderinformatieavond, verwachtingsgesprekken en het eerste Jeelo thema is 

opgestart.    

 

We leven in onzekere tijden.... Wat gebeurt er veel in de wereld en ook in ons eigen land. Dit maakt 

dat het voor veel mensen een spannende tijd is. Het raakt ook onze school, het personeelstekort is 

groot.  

Ik heb u daarom een vervangingsprotocol gestuurd in het weekbericht van 22 sept.  Vorig schooljaar 

hebben we alle zeilen bijgezet om de kinderen zoveel mogelijk naar school te laten gaan. Dit jaar is het 

personeelstekort nog groter en weet ik niet zeker of dit nog gaat lukken...... 

We gaan in ieder geval ons best doen, en wat we zeker doen is met plezier werken op de 

Willibrordusschool! 

 

Groeten, Annelies 

 

         

WELKOM OP SCHOOL! 



   
 

 

 
Welkom op school: Lola, Salomé, Jolijn, Freya, Dylan, Joep en Oscar, en Quinn 
Vazgen is ook nog gestart, ( komt volgende keer een foto van in de nieuwsbrief) 

 

 

 

 

JEELO 

Op 2 november ( Willibrordusdag) sluiten we het project “omgaan met elkaar” af. We zullen dit op een 

passende manier doen.  We hebben veel aandacht geschonken aan groepsvormende activiteiten in dit 

begin van het schooljaar. Op de willibrordusdag zullen we ook schoolbreed activiteiten ondernemen 

die in het teken staan van omgaan met elkaar. 

 

Op 7 november starten we met het project “omgaan met geld”. 

 

VERWACHTINGSGESPREKKEN 

Wanneer u deze nieuwsbrief leest zijn we net klaar met de verwachtingsgesprekken. Fijn dat dat weer 

live kan! 

De leerkrachten hebben samen met jullie gesproken over jullie zoon/dochter.  Dit geeft ons weer extra 

informatie en daar kunnen we allemaal ons voordeel mee doen. 

 

OUDERVERENIGING 

De oudervereniging heeft op 19 september op de ouderinformatieavond hun jaarcijfers en begroting 

gepresenteerd.  De aanwezige ouders hadden weinig tot geen opmerkingen. Dit betekent dat de 

oudervereniging hun werk goed en duidelijk hebben gepresenteerd.  

Het aangepaste huishoudelijk regelement wat al eerder in een weekbericht was meegestuurd voor alle 

ouders werd unaniem goedgekeurd door de aanwezige ouders. 

                                                                                                      

KAMP GROEP 8 

Dit schooljaar zal groep 8 voor het eerst in het begin van het schooljaar op kamp gaan. We hebben 

hier in overleg met de m.r. en oudervereniging voor gekozen om de groep nog hechter te maken. Zij 

gaan in de week van 10 oktober op kamp van dinsdag tot en met vrijdag. 

Alvast veel plezier! 

 



   
 

 

DE CANON VAN ESCH 

 

VANUIT MOOI BOXTEL: 

Esch - Ook basisschool Willibrordus in Esch kunnen vanaf nu voor de geschiedenislessen putten 

uit een fysiek bord van de lokale canon. Het bord behandelt 35 historische onderwerpen waar 

Esch bekend om is. Het werd dinsdag aangeboden aan directeur Annelies Jacobs door 

vertegenwoordigers van Museum Boxtel (MUBO) en Heemkundekring De Kleine Meierij. 

Het canonbord is gemaakt voor de expositie ‘De Historie van Esch’, die van 2 april tot en met 17 juli te 

bezoeken was in MUBO. Daarna zou het geschonken worden aan de basisschool. 

Dat gebeurde dinsdagochtend in de aanwezigheid van groep 7 en groep 8. Nadat het door 

vertegenwoordigers van de heemkundevereniging en het museum aan de muur bevestigd was, gingen 

de kinderen dan ook meteen vol interesse op de canon af. 

De bedoeling is om aan de hand van de canon kinderen wat te leren over de historie van hun 

woonplaats. Eerder schonk MUBO ook al canons aan verschillende basisscholen in Boxtel. Het museum 

streeft ernaar om op termijn alle scholen binnen de gemeente een bord te kunnen schenken. 

 

 

 

   

COVID19 

De r is weer in de maand. Verkoudheden en griepverschijnselen hangen weer in de lucht en helaas 

waarschijnlijk ook het COVID19 virus. Gelukkig is er nu nog niet zoveel aan de hand. 

We hebben wel alvast scenario's bedacht door het ministerie van OCW. Deze scenario's zijn 

donkergroen, lichtgroen, oranje en rood.  We hebben de scenario's zoveel mogelijk geconcretiseerd.  

Op dit moment zitten we in het donkergroene scenario. 

Algemene richtlijnen 

Naast de uitwerking van de vier scenario’s spreken we met elkaar een aantal algemene richtlijnen af: 



   
 

 

• na een persconferentie is er de eerstvolgende werkdag om 9.00u. online directieoverleg om 

de nieuwe maatregelen af te stemmen. Daarna heeft de school die dag de tijd om dit te 

vertalen naar de eigen situatie en ouders te informeren. De nieuwe maatregelen gaan de dag 

na het directieoverleg in. 

• de scenario’s betreffen de landelijke scenario’s vanuit de overheid. Een school heeft de ruimte 

om in een specifieke situatie, na overleg met bestuur en MR, eerder op te schalen. Er kan zich 

een situatie voordoen dat we noodzakelijk tijdelijk opschalen naar vb. scenario oranje, terwijl 

het landelijk nog groen kan zijn. Dit besluit nemen we om zo snel mogelijk weer in fase groen 

te komen. 

• we nemen die besluiten die wij noodzakelijk achten om de scholen te allen tijde open te 

houden. 

• we stemmen de uitwerking van de scenario’s af met de MR en de partners in de school. 

 

 Landelijke maatregelen (cumulatief) Wat moet er 
gebeuren? 

   Basismaatregelen t.a.v. hygiëne en 

gezondheid, zoals die samenlevings-breed 

gelden 
       Handen wassen   
       Hoesten en niezen in de elleboog 

      Blijf thuis bij klachten en doe een test 

Eventueel: herinvoering van de 1,5 meter 

maatregel als basisregel. De veilige 

afstandsnorm (1,5 meter) geldt niet tussen 

personen die onderwijs organiseren of 
verzorgen en degenen die daaraan 

deelnemen wanneer zij zich bevinden in de 

school. Er wordt geadviseerd om waar 

mogelijk een 
veilige afstand te houden. 

Voorbereiding op 

eventuele 

opschaling 

scenario 

 

 

 

 
 

1 – Donkergroen 

Basismaatregelen 

 

Scholen volledig 

open met 

basismaatregelen 

 

Zorgen voor goede ventilatie CO2-meter in elk 

lokaal zodat 
luchtkwaliteit (en 

dus of er 

geventileerd moet 

worden) in beeld 
 Is.  

 

 

 



   
 

 

  
 
 
 
 
Schooleigen maatregelen 
 

 

 Zelftesten bij klachten voor in ieder geval 

groep 6 t/m 8 en medewerkers, worden door 

school geleverd. 
 

Bestellen zelftesten 

indien nodig. 

  
Uitreiken zelftesten 

indien nodig. 

 Zorg voor voldoende hygiëne maatregelen 

zoals bijv. zeep 
 

Tijdig bestellen 

zeep, handlotion, 
handdoekjes 

 Zorg voor afstemming met schoonmaakbedrijf 

voor extra schoonmaak (deurklink, toilet) 
 

✓  

 Zorg voor goede ventilatie ✓  

 

Dit zijn voor nu de maatregelen die genomen zijn. 

      

 

SCHOOLGEBOUW 



   
 

 

 

In de krant.. En vers van de pers: bijna 2 miljoen in 
de pot van oude erfenis. (brabants dagblad) 
 

 

NIEUWS VAN HET BERENHUIS! 

https://www.bd.nl/meierij/bijna-2-miljoen-van-oude-erfenis-in-pot-voor-basisonderwijs-in-boxtel~aa924b13/
https://www.bd.nl/meierij/bijna-2-miljoen-van-oude-erfenis-in-pot-voor-basisonderwijs-in-boxtel~aa924b13/


   
 

 

   
                                                             

 

  



   
 

 

NIEUWS UIT DE OMGEVING 

 
 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 
 
 
Ouderbijeenkomst: 



   
 

 

 
 
 

 
 
Financiële hulp: 
 
In deze tijden kan het zomaar gebeuren dat financiële hulp nodig is. Vanuit de gemeente zijn daar 

instanties voor zoals u hieronder op de flyer kunt lezen. Het kan ons op dit moment allemaal 

overkomen dus schroom niet om hulp te zoeken: 

 

 



   
 

 

 
 

 


