
   
 

 

 

                                                                                                                                                                

AGENDA    NOVEMBER 2021 

  
  november Jarig 

1 ma Schoolzuivel start deze week.  

2 di   

3 wo Willibrordusdag en schoolontbijt 

 

 

4 do   

5 vrij   

6 za   

7 zo  Pepijn van Schijndel uit groep 5-6 

8 ma PMM aandachtsweek Jip Smulders uit groep 5-6 

9 di M.R. bijeenkomst  

10 wo   

11 do   

12 vrij   

13 za   

14 zo   

15 ma Schoolfruit start deze week  

16 di   

17 wo   

18 do   

19 vrij Krachtgroep  

20 za   

21 zo   

22 ma   

23 di  Noah van Kempen uit groep 1-2 

24 wo  Finn Smarius uit groep 5-6 

25 do   

26 vrij  Emma Kessels uit groep 8 

27 za   

28 zo  Kim Olislagers uit groep 8 

29 ma  Saria Brito Centeno uit groep 3 

Vesper van Oss uit groep 7 

30 di Kind-oudergesprekken  



   
 

 

December: 1 en 2 december Kind-oudergesprekken 

Sintviering: 3 december 

Studiedag voor de leerkrachten: 6 december (de kinderen zijn dan vrij!) 

 

                   

        

        

GEZONDE SCHOOL 

We zijn als school ingeloot voor de EU fruitweken en Schoolzuivel.  

Onze school zal één keer per week een levering zuivel ontvangen op maandag. De eerste levering zal 
op 1 november plaatsvinden.  We gebruiken de zuivel alleen op maandag, dinsdag en donderdag.   
 
De “Eu fruitweken” zal wekelijks voor drie dagen fruit aanleveren. We starten op 15 november. We 
eten fruit op woensdag, donderdag en vrijdag.  
 
Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk kennis te maken met verschillende soorten fruit en zuivel 
zodat een gezonde levensstijl een gewoonte gaat worden. 

 
Hierop volgend onderstaand bericht: 
 
Beste ouders, 

Mijn naam is Maartje Willeboordse, moeder van Samuel Oomen uit groep 2. Afgelopen jaren heb ik 

als onderzoeker veel ervaring opgedaan over de thema’s gezondheid, voeding en beweging op en 

rondom de basisschool. Voor meer info, zie onder andere 

https://www.hoebouwjeeengezondebasisschool.nl/ en 

https://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl/ . Vanuit deze ervaring, en ook uit een grote 

persoonlijke interesse, wil ik de Willibrordus school graag ondersteunen bij o.a. het formuleren van 

een visie op gezondheid, het selecteren van gezonde school activiteiten, maken van een gezond 

beleid, en ondersteuning van het schoolpersoneel bij uitvoering van het beleid en activiteiten. 

Afgelopen jaar heb ik hierover met Wilma en de OR gesproken, zij reageerden gelukkig heel warm en 

enthousiast. Ook Annelies is enthousiast om hier samen aan te werken, en kwam meteen met goede 

ideeën om een Jeelo thema als uitgangspunt te gebruiken voor activiteiten. De OR adviseerde om te 

starten met een behoeftepeiling op school, en van daaruit eventueel een laagdrempelig werkgroepje 

Gezonde Willibrordus school op te starten. In overleg met Annelies heb ik een opzet gemaakt voor 

een (anonieme) online behoeftepeiling welke in november uitgezet kan worden onder jullie (alle 

teamleden), ouders, en evt ook bovenbouw leerlingen. 

Hartelijke groeten, 

Maartje Willeboordse 

 

https://www.hoebouwjeeengezondebasisschool.nl/
https://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl/


   
 

 

 

PARRO (ABSENTIES MELDEN) 

Vanaf 1 november kunt u absenties melden via Parro.  U kunt via deze app uw kind ziek of afwezig 

melden.  Wanneer u op uw beginscherm naar absenties gaat dan komt u bij de verschillende redenen van 

afwezigheid. Deze meldingen komen overeen met ons administratiesysteem zodat dit ook meteen daar 

vermeld wordt. 

De leerkracht krijgt een overzicht van de meldingen en is meteen op de hoogte.  Wanneer u op 

onderstaande link klikt komt u bij een korte handleiding. 

https://parnassys.zendesk.com/hc/article_attachments/4402862434322/mceclip14.gif 

Mocht het niet lukken dan kunt u altijd op school om hulp vragen. 

Natuurlijk bestaat er nog steeds de mogelijkheid om de school te bellen. 

Verlof aanvragen kunnen alleen met het verlofformulier wat u op onze website terug kunt 

vinden:https://www.bs-st-willibrordus.nl  bij het kopje informatie.     
 

 

WELKOM! 

 

Hallo, 

Ik ben Hanin en ik ben 20 jaar oud. 

Ik ben pas 6 jaar in Nederland en woon hier met mijn hele gezin in Helvoirt. 

Ik kom uit Irak. 

Ik heb 1 broer en 1 broertje en een zusje. 

Ik doe de opleiding onderwijsassistent en wil later juf worden. 

Mijn hobby’s zijn koken, schoonmaken en boeken lezen 

Groetjes Hanin 

 

Beste Hanin, heel veel succes op onze school, veel plezier in groep 1-2 en fijn dat je er bent! 

 

  

https://parnassys.zendesk.com/hc/article_attachments/4402862434322/mceclip14.gif
https://www.bs-st-willibrordus.nl/


   
 

 

Jelle en Céline welkom in groep 1-2 bij juf Suzanne en juf Anne-Marie. We wensen jullie een fijne 

schooltijd met mooie ervaringen en warme vriendschappen.                                   

               

NIEUWE WEBSITE! 

 

 

Sinds het begin van dit schooljaar is onze website vernieuwd. https://www.bs-st-willibrordus.nl  

 

 

U vindt hier alle informatie over de school, de groepen en de nieuwsbrieven. 

Op homepage vindt u het formulier om uw kind aan te melden en om verlof aan te vragen. 

 

 

 

https://www.bs-st-willibrordus.nl/


   
 

 

Deze formulieren kunt u downloaden en afgeven op school of via de mail sturen naar de directeur 

Annelies Jacobs a.jacobs@cadansprimair.nl  of naar info.willibrordus@cadansprimair.nl. Het 

rechtstreeks doorsturen via de website van deze formulieren is in verband met privacy niet meer 

mogelijk. 

 
 

NIEUWS UIT HET BERENHUIS 

                                                                  

 

 

 
 

 

 

 

mailto:a.jacobs@cadansprimair.nl
mailto:info.willibrordus@cadansprimair.nl


   
 

 

BERICHTEN UIT DE OMGEVING: 

 

 
Bericht vanuit gemeente Boxtel: 

 

Waar gaat het om? 

Door welke bril bekijk jij de toekomst? Hoe wil jij dat de gemeente Boxtel er in 2040 uit ziet? Daar mag 

nu iedereen in de gemeente Boxtel over meedenken. En we vinden het vooral belangrijk wat de 

Boxtelse jeugd vindt. Daarom willen we ze vragen mee te denken op een aansprekende manier. Dit 

kan in door plaatjes, foto’s en teksten te verzamelen van hoe zij graag willen dat Boxtel er in 2040 uit 

ziet. Of door er zelf een tekening van te maken. 

 

Door welke bril bekijk jij de toekomst van de gemeente Boxtel? 

Iedere gemeente in Nederland maakt een omgevingsvisie. Hoe ziet de gemeente Boxtel eruit in 2040? 

Deze vraag staat centraal in onze omgevingsvisie. In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we Boxtel 

ook in 2040 een fijne plek laten zijn om te wonen, werken, leven en genieten. Hiervoor gaan we graag 

in gesprek met inwoners, ondernemers, belangengroepen, stichtingen en verenigingen, maar vooral 

ook met kinderen en jongeren. Op deze manier brengen we zoveel mogelijk wensen, meningen en 

ideeën in beeld. Zo kunnen we straks een passende omgevingsvisie schrijven. 

Denk jij met ons mee? Dat kan op verschillende manieren! Wil je weten hoe? Ga dan naar 

www.boxtel.nl/omgevingsvisie. 

 

Bericht vanuit de parochie: 

Beste allemaal, 

Op zaterdag 30 oktober is er om 19.00 uur weer een Gezinsviering in de Sint-Petrusbasiliek in 

Boxtel. Het thema is "Het gaat om liefde". 

Vind je het leuk om in deze Viering een stukje voor te lezen of een kaarsje vast te houden?  

Laat het ons weten via  

gezinsviering@heilighartparochie.nl 

en je mag meehelpen. 

Van harte uitgenodigd om samen te komen vieren! 

 

Alvast een vooruitblik naar Kerst: 

Op Kerstavond 24 december vieren we de geboorte van Jezus. In de Gezinsviering van 19.00 uur 

willen we dit doen met een zo'n groot mogelijk kinder- en jeugdkerstkoor. Zing je mee? Opgeven 

kan via gezinsviering@heilighartparochie.nl 

Het oefenen begint na de herfstvakantie op maandagavonden.  

Uiteraard houden we hierbij rekening met de geldende coronaregels. 

Binnenkort hoor je meer! 

http://www.boxtel.nl/omgevingsvisie
mailto:gezinsviering@heilighartparochie.nl
mailto:gezinsviering@heilighartparochie.nl


   
 

 

Groetjes vanuit de parochie! 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


