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Bereikbaarheid directie 
Maandag:  de Ster, Westerhoven. 
Dinsdag: st. Willibrordusschool. 
Woensdag: st. Willibrordusschool.  
Donderdagochtend: de Ster.  
-middag: st. Willibrordusschool. 
Vrijdag: de Ster. 
 
Indien de telefoon niet zou kunnen 
worden opgenomen door collega’s 
zonder lestaken, dan zorgen we er 
voor dat er even een toestel bij de 
leerkracht in het lokaal aanwezig is. 
De school is dan altijd bereikbaar.  
Via infostwillibrordus@skozok.nl is 
de directeur dagelijks bereikbaar.  
 
Uit de schoolagenda 
26 maart 
Riebas 
5 april 
Tweede Paasdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kapstokregel 
van de maand 
maart…  

Up-to-date houden contactgegevens 
Momenteel ervaren we regelmatig dat bepaalde 
contactgegevens, zoals destijds door ouders/verzorgers 
doorgegeven, niet meer up-to-date zijn. Hierdoor kan het zijn 
dat wij niet de juiste persoon kunnen bereiken wanneer een 
kind bijvoorbeeld ziek is en opgehaald moet worden. Wilt u 
ervoor zorgen dat wijzigingen (adres, telefoonnummer, etc.) 
tijdig aan ons doorgegeven worden? Eventuele extra 
noodnummers (bijv. die van een grootouder of oom/tante) 
mogen ook altijd worden doorgegeven. Dit kan via 
infostwillibrordus@skozok.nl. Alvast bedankt voor uw 
medewerking! 
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Corona 
Als school hebben we, rondom corona, het “protocol Basisonderwijs” na te leven. Om dit goed te 
kunnen doen, hebben we uw medewerking hard nodig. Vlak voor de scholen weer open mochten 
hebben we u regels en afspraken kenbaar gemaakt. In het algemeen worden deze prima nageleefd, 
compliment aan alle betrokkenen daarvoor! 
Willen de maatregelen ècht effect hebben, dan is een goede communicatie tussen school en ouders 
noodzakelijk. Graag dan ook uw bijzondere aandacht daarvoor. Meld zowel lichte als stevige 
gezondheidsklachten en houd u strikt aan de thuisblijf- en quarantaineregels. Bij twijfel lopen we 
samen met u de zgn. “beslisboom” door (zie  https://www.boink.info/beslisboom ).  
Wordt er bij een kind corona geconstateerd, dan lopen we de kans dat een hele groep moet 
thuisblijven. Het oordeel van de GGD is hierin leidend. Zodra we dit als risico zien aankomen, 
ontvangt u direct nadere informatie. Houd u er in ieder geval rekening mee dat u gevraagd kunt 
worden uw kind thuis te houden of op te komen halen. Er is in een dergelijke situatie op school 
helaas vrijwel geen mogelijkheid tot noodopvang.  
We begrijpen dat bovenstaande het ons allemaal niet makkelijk maakt, maar zoals steeds: “Samen 
komen we er wel uit.” 

 
100-jarig bestaan schoolgebouw Riethoven en vergroening schoolplein 
13 november 1921 was in Riethoven een feestelijke dag. Het was namelijk de dag dat de officiële 
opening van het schoolgebouw plaats vond met alle verenigingen die Riethoven toen rijk was. Nu 
100 (!) jaar later willen we dit graag vieren met heel Riethoven. Als basisschool zijn we trots dat we al 
100 jaar gebruik maken van ons mooie schoolgebouw.  

Vanuit het schoolteam, de kernraad, coöperatie MeerRiethoven, KBO  Riethoven en de 
oudervereniging van de basisschool is het initiatief genomen om aandacht te besteden aan dit 
gedenkwaardige feit.  
Er is een stuurgroep opgericht en zijn er een tweetal werkgroepen voorbereidingen aan het treffen 
om dit jubileum groots te vieren. 

- Diverse activiteiten rondom het 100-jarig schoolgebouw.  Het weekend van 12,13, 14 

november wordt een feestweekend. SAVE THAT DATE! 

- Functioneler en groener maken van het schoolplein van de basisschool. 

De opzet is om het schoolplein 
multifunctioneler te maken, waardoor het te 
gebruiken is voor meerdere doelgroepen uit 
Riethoven: een speelplaats met natuurlijk 
speeltoestellen voor kinderen, lesplaats voor 
buitenlessen, ontmoetingsplek voor de oudere 
jeugd, (jonge) ouders, en door het aanleggen 
van wandelpaadjes en plaatsen van bankjes, 
zullen ook ouderen er gebruik van kunnen 
maken. 

Het schoolplein ligt op een centrale plek in het 
dorp.  We willen natuurlijk allemaal graag dat 
onze school behouden blijft en hoe mooi zou 
het zijn als daar een vergroend, duurzaam 
schoolplein bij ligt.  Er is inmiddels een plan 
gemaakt, maar om dit voor elkaar te krijgen zijn 
veel financiële middelen nodig en zijn hand-en-span-diensten van Riethovense burgers en bedrijven 
zeer welkom.   
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Het streven is om met de hele Riethovense gemeenschap dit schoolplein te realiseren en het als 
cadeau aan de jubilerende school aan te bieden. Binnenkort volgt er informatie over hoe jij als 
inwoner of bedrijf kunt bijdragen. Kinderen van de basisschool zijn plannen aan het maken om op 
ludieke wijze geld in te zamelen. Daarnaast zal een crowdfundactie op touw gezet worden, omdat  
het functioneler en openbaar maken van het plein veel kosten met zich meebrengt. 
Ga jij samen met ons het schoolplein vernieuwen?  Heb jij nog ideeën om geld in te zamelen? Of 
draag jij jouw steentje bij aan het nieuwe schoolplein als ontmoetingsplek voor jong en oud? Laat het 
ons horen! 

Stan Schilleman (directeur basisschool) sschilleman@skozok.nl 
Anjo van de Huygevoort (leerkracht basisschool) avandehuygevoort@skozok.nl 
Will van Gerwen (Kernraad) willvangerwen@chello.nl  
Antonette Sanders (KBO Riethoven) a.sanders.boots@gmail.com 
Tineke Wouters (Coöperatie MeerRiethoven) tinekew@meerriethoven.nl 
 
Vanuit de Bieb op school 
Tip van de bieb: online webinars voor ouders 
De Bibliotheek heeft een steeds groter aanbod online activiteiten voor jong en oud. De komende tijd 
staan er drie interessante webinars op het programma voor ouders. Er is een gratis online 
masterclass voor ouders van kinderen met autisme of AD(H)D, een gratis brainstormsessie over 
leesplezier en leesbevordering bij kinderen en een webinar van Denise Bontje over media-opvoeding 
op het programma. Kijk voor alle activiteiten op www.bibliotheekdekempen.nl/activiteiten 
 
Tip van de bieb: samen lezen maakt lezen veel leuker! 
Samen een boek lezen maakt lezen voor je kind veel leuker. De 
Lees-/Mediaconsulent van de bieb geeft je graag tips: 

- Zoek een gezellige plek op om samen te lezen. 
- Thuis lezen moet leuk zijn voor een kind, het gaat 

erom samen op een ontspannen manier bezig te zijn.  
- Geef veel complimentjes als het lezen goed gaat en 

moedig uw kind aan tijdens het lezen. Hierdoor krijgt 
uw kind meer zelfvertrouwen bij het lezen. 

- Zorg voor voldoende afwisseling en variatie tijdens het lezen. 
- Om en om een bladzijde lezen kan al een goed begin zijn. 
- En als u het wat meer uit wilt breiden leest u de zin en uw kind het laatste woord of uw kind 

leest de zin en u het laatste woord. 
- Tot slot kun je een kort verhaal (of bladzijde uit een boek) samen oefenen met als doel om 

het voor te lezen aan de rest van het gezin of opa en oma. Heel veel leesplezier en…..geef 
veel complimentjes! 

 
Natuurlijk zijn er nog veel meer ideeën om op een leuke manier samen te lezen. Wil je graag tips? 
Schrijf je dan in voor Dokter Leesplezier online van de bieb. Kinderen en ouders kunnen bij Dokter 
Leesplezier online terecht voor gratis persoonlijk leesadvies, vragen en tips 
op het gebied van (voor)lezen en hulp bij het kiezen van het juiste (digitale) 
boek. Kijk in de agenda op www.bibliotheekdekempen.nl. 
 
Tip van de bieb: Dolfje weerwolfje is jarig! 
Wie kent hem niet? Het beroemde weerwolfje van kinderboekenschrijver 
Paul van Loon. In 2021 bestaat Dolfje Weerwolfje 25 jaar! Reden voor een 
feestje! Meer hierover vind je op de site van de jeugdbieb. 
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