
   
 

 

 

                                                                                                                                                                

AGENDA   Februari 2022 

 
          

  Februari Jarig 

1 di  Ilja groep 5-6 

2 wo   

3 do  Fenne groep 4-5 

4 vrij  Roos groep 8 

5 za   

6 zo   

7 ma   

8 di GMR bijeenkomst  

9 wo   

10 do   

11 vrij   

12 za   

13 zo   

14 ma   

15 di  Dion groep 3 

16 wo  Lenne groep 1-2 

17 do   

18 vrij   

19 za  Tommie groep 1-2 

20 zo   

21 ma   

22 di   

23 wo   

24 do  Julia groep 7 

25 vrij Carnaval op school!  

26 za Carnavalsvakantie! Jaylano groep 3 

27 zo   

28 ma   

 

                   

        



   
 

 

        

                                               WELKOM 

 
         

   Welkom Madée!  10 Januari is zij gestart in groep 1-2!              

 

                                                                    JEELO 

Met Jeelo werken we aan het project: Beleven van onze planeet.  

Dit doen we samen met My Climate Action.  

Bij de opening heeft iedere groep het My Climate spel gespeeld.  

In de onderbouw zijn we vooral bezig rondom de seizoenen en het weer.  

In de bovenbouw zijn de kinderen bezig rondom strijden tegen water en reizen om de wereld.  

En rondom planeten; we zijn erg benieuwd naar het planetarium.  

Mooi project met veel betrokkenheid! 

 

              
 

               
 
 
 



   
 

 

  

BEHOEFTEPEILING GEZONDE SCHOOL 
 In November 2021 hebben we een behoeftepeiling uitgezet onder jullie als ouders, waarin een aantal 

vragen werden gesteld over de gezonde school.  Inmiddels hebben we een werkgroep kunnen 

formeren met een paar ouders, coördinator gezonde school en directeur. We gaan met de gegevens 

van deze behoeftepeiling aan de slag als werkgroep. Hieronder een samenvatting van de 

behoeftepeiling.  Dank voor het invullen! 

Algemeen 

Alle ouders op de Willibrordus school zijn in november 2021 via de nieuwsbrief gevraagd om een online 

vragenlijst over de Gezonde Willibrordus in te vullen. 48 ouders hebben de vragenlijst ingevuld, dat is 

ongeveer 1/3 van alle huishoudens op de Willibrordus school.  

Prioriteiten 

Bewegen en sport wordt het meest belangrijke gezondheidsthema gevonden door ouders. Ouders 

vinden ook dat de meeste gezondheidsvooruitgang geboekt kan worden wanneer er meer aandacht 

aan beweging en sport wordt besteed. Daarnaast vinden ouders welbevinden en mediawijsheid een 

hoge prioriteit, ook op deze thema’s vinden ouders dat er nog veel vooruitgang geboekt kan worden. 

Ouders geven aan dat de school nu het beste scoort op het thema voeding, en dit thema heeft wat 

betreft ouders een middelmatige prioriteit. De thema’s hygiëne, roken & alcohol, relaties & seksualiteit, 

en milieu & natuur hebben geen hoge prioriteit volgens ouders.  

Evaluatie voedingsbeleid 

Uit de opmerkingen blijkt dat ouders verdeeld zijn over het voedingsbeleid op school. Een groep ouders 

geven aan dat ze de regels te streng en beperkend vinden, en dat een minder gezonde voedingskeuze 

ook op school thuishoort. Aan de andere kant is er ook een groep ouders die juist vindt dat de school 

heel goed bezig is en graag ziet dat de school meer stappen neemt op gebied van gezonde voeding. 

De Willibrordus school scoort volgens ouders het beste op EU schoolfruit en Smaaklessen (rapportcijfer 

8.4) en het nationaal schoolontbijt (rapportcijfer 8.0). Ook het schoolmelkproject, het water drink beleid 

en ‘ik eet het beter’ scoren best goed met gemiddelde rapportcijfers tussen de 7 en 7,5.  

Zowel ouders die negatief als positief zijn over het beleid, klagen dat het voedingsbeleid niet consequent 

is. Daar waar bijvoorbeeld van de ene leerkracht wel hagelslag meegenomen mag worden, worden 

kinderen er in een andere klas over aangesproken. Dit geeft onrust bij ouders en kinderen. Daarnaast 

zijn er enkele ouders met praktische bezwaren op het voedingsbeleid. 

Het trakteren is duidelijk een heet hangijzer, dit werd ook beoordeeld met het laagste rapportcijfer (6.1). 

Er waren zelfs 5 ouders die een rapportcijfer 1 of 2 gaven voor het traktatiebeleid. Ouders geven aan dat 

het beleid niet consequent is en ouders stress geeft. Ook hier zien we een tweedeling van ouders die 

juist aangeeft dat snoepen bij een traktatie hoort, en een andere groep ouders die juist liever een geheel 

gezond of andersoortig traktatiebeleid wil.  

Aan de slag! 

Wanneer ouders gevraagd wordt hoe zij aan de slag willen, komen daar veel concrete suggesties naar 

voren. Veruit de meeste suggesties worden gegeven over beweging, bijvoorbeeld bewegend leren, 

beweegpauzes/energizers, lessen in de buitenlucht en meer sportdagen en gymlessen. Ook willen 



   
 

 

enkele ouders gezond koken lessen, en lessen over de afkomst van voeding of moestuinen. Er wordt 

gesuggereerd om aandacht te schenken aan meditatie. Een andere ouder wil de fysieke veiligheid beter 

waarborgen door meer ogen in de klas. Ouders erkennen dat de school niet alle expertise in huis heeft, 

en er wordt geopperd om gastdocenten of ouders met kennis uit te nodigen in de school. Sowieso 

benoemen enkele ouders dat ze het fijn vinden om meer betrokken te worden bij het gezonde 

schoolbeleid, en ze ontvangen graag terugkoppelingen.  

 

Meerdere ouders suggereren om gezondheid beter te verwerken in de structuur van de school, 

bijvoorbeeld middels het Jeelo thema zorgen voor jezelf en anderen, door wekelijkse structurele 

gezondheidslessen te verzorgen, of door gezonde traktaties (en evt ook workshops?) te koppelen aan 

feestdagen en de eerste schooldag. Ook suggereert men gezondheid op te nemen in de schoolagenda. 

Ten slotte wordt geadviseerd om veel structureler aan de slag te gaan met een visie op positief 

leerklimaat zoals Positive Behaviour Support of Kiva, dit sluit mooi aan bij veel gezondheidsthema’s. 

We gaan zo snel mogelijk met een werkgroep met een aantal ouders, gezonde schoolcoördinator en 

ondergetekende aan de slag met deze gegevens. 

We zullen jullie regelmatig bijpraten over de stand van zaken en evt. stappen die gezet gaan worden. 

VEILIGHEIDSMONITOR 
Einde schooljaar 2020-2021 is de veiligheidsmonitor ingevuld door jullie als ouders, maar ook door de 

leerlingen, en leerkrachten. Hier zijn een aantal aandachtspunten uitgekomen. Deze punten zijn 

besproken met de leerkrachten en leerlingenraad. Een aantal acties zijn hieruit gekomen die we gaan 

uitzetten. Helaas had ik graag live met jullie willen sparren over een aantal punten die jullie 

aangedragen hebben. Dit gaat nu in deze tijd niet lukken. 

Onderwerpen die jullie ingebracht hebben: 

Schoolplein is onveilig ook tijdens schooltijd 

Buitenspeelmateriaal voldoende? 

Sociaal geweld en pesten 

De informatie over zoon/dochter is een aandachtspunt  

Ik wil heel graag toch wat input van jullie hebben. Het volgende voorstel is: een teams meeting met 

belangstellende ouders die mee willen praten over dit onderwerp. Wanneer jullie belangstelling 

hebben laat het dan aan mij weten: a.jacobs@cadansprimair.nl.  Ik hoor het graag. U kunt zich 

opgeven tot 9 febr. Daarna zal ik een datum plannen. 

Het doel van deze bijeenkomst is: verduidelijking, suggesties en ideeën.  

Deze info neem ik dan mee en kunnen we concrete acties uit gaan zetten. Uiteraard worden jullie op 

de hoogte gehouden. 

OVERSTEEKOUDERS 
Helaas hebben we op dit moment geen oversteekouders meer staan bij de gevaarlijke 

oversteekpunten.  In overleg met de coördinator van de oversteekouders willen we toch nog 

informatie ophalen en kijken of we de oversteekpunten in het nieuwe schooljaar toch weer bemand 

kunnen krijgen.  U krijgt van mij een korte vragenlijst bij het parro-weekbericht van 3 febr.   

mailto:a.jacobs@cadansprimair.nl


   
 

 

Het zou fijn zijn wanneer u een paar korte vragen in wilt vullen zodat we meer informatie hebben en 

we weten of we hier nog mee aan de slag kunnen.  Alvast dank je wel!       

 

 

 

NIEUWS VAN HET BERENHUIS! 

 

                                                                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 
 

 

 

 


