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Bereikbaarheid directie 
Maandag   de Ster, Westerhoven 
Dinsdag    st. Willibrordusschool. 
Woensdag  st. Willibrordusschool.  
Donderdag ochtend: de Ster, Westerhoven  
  middag: st. Willibrordusschool 
Vrijdag     de Ster, Westerhoven 
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 
14 en 15 september 
Startgesprekken 
16 september 
20.00 uur: MR vergadering 
17 september 
Schoolreis 
25 september 
Riebas 
30 september t/m 9 oktober 
Kinderboekenweek 
4 oktober 
Dierendag 
5 oktober 
Dag van de Leerkracht 
9 oktober 
Riebas 
14 oktober 
Studiedag 
 
 
 
 
 
De kapstokregel van de 
maand september…  

Startgesprekken 
Deze vinden plaats in de week van 14 september. 
Let op: Zoals reeds kenbaar gemaakt kunnen we 
tijdens deze gesprekken slechts één ouder per 
kind toelaten. Inmiddels heeft u de planning 
ontvangen. 
 
U maakt gebruik van één van de ingangen aan de 
grote speelplaats. Daar staan materialen klaar 
om uw handen te desinfecteren. We vragen u om 
hiervan gebruik te maken.  
 
Aan het begin van elk gesprek vindt een corona-
registratie plaats, u hoeft bij binnenkomst van 
het gebouw niet zèlf te registreren. Overweeg, 
voordat u naar school komt, of u voldoet aan de 
gezondheidsvoorwaarden (zoals gepubliceerd in 
de “Informatie van organisatorische aard”, dd. 4 
sep. jl.) 
 
We verzoeken u om de gesprekstijd zorgvuldig aan 
te houden en het gebouw na uw gesprek zo 
spoedig mogelijk te verlaten. Dit i.v.m. de RIVM-
voorschriften. 
 
We gaan bij de startgesprekken de nadruk leggen 
op een gezamenlijke start van het schooljaar. Het 
is voor ons -èn met name voor uw kind- van belang 
dat we het jaar starten met àlle informatie die er 
toe doet. Ouders/verzorgers hebben bij deze 
informatievoorziening een belangrijk aandeel. 
Deze gespreksronde willen we àlle ouders  vooral 
laten vertellen over hun kind, over specifieke 
kindkenmerken, over sterke kanten en over 
verwachtingen betreffende dit schooljaar.  
 
Op het laatste rapport hebt u samen met uw kind 
een onderdeel rondom het welbevinden kunnen 
invullen. Wilt u dit a.u.b. meenemen naar het 
startgesprek van uw kind (eren)?  
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Schoolreis 
Donderdag 17 september is het weer zover. De groepen 1 t/m 8 gaan op schoolreis! Alle leerlingen 
worden deze dag gewoon om 8.30 uur op school verwacht! Laat u uw kind(eren) deelnemen aan de 
schoolreis, dan geeft u daarmee aan dat uw kind(eren) op dat moment aan de 
gezondheidsvoorschriften rondom COVID-19 voldoet/voldoen. Zie hiervoor ook het overzicht 
verderop in deze Riebas (“Thuisblijfregels leerlingen”).  Houd u a.u.b. de komende dagen uw mailbox 
in het oog, Coronaontwikkelingen kunnen de schoolreisorganisatie nog op het laatste moment 
beïnvloeden. 
 
Groep 1, 2 en 3 
De groepen 1, 2 en 3 gaan dit jaar met de bus naar Speeltuin ‘Kabouterdorp’ in Veldhoven. Onze 
kleuters zullen ’s morgens direct tussen 8.30 - 8.45 uur vanaf school vertrekken. Voor eten, drinken en 
wat lekkers wordt die dag gezorgd. De kinderen hoeven dus geen lunchpakketje mee te nemen. Na 
een aantal uren lekker spelen zullen zij om ongeveer 15.00 uur weer terug zijn op school. Ouders, wilt 
u tijdig aan de leerkracht laten weten of uw kind last heeft van wagenziekte, dit i.v.m. de bus-indeling! 

 
Groep 4 en 5 
De groepen 4 en 5 zullen ’s morgens eerst de groepen 1, 2 en 3 uitzwaaien en vervolgens omstreeks 
9.00 uur per bus naar ‘Duinoord’ in Helvoirt vertrekken. Een lunchpakketje/tussendoortje en drinken 
meenemen is niet nodig. Om 16.00 uur staat de bus weer gereed om de kinderen naar Riethoven te 
brengen, waarna zij rond 17.00/17.15 uur weer terug op school verwacht worden. Ouders, wilt u tijdig 
aan de leerkracht laten weten of uw kind last heeft van wagenziekte, dit i.v.m. de bus-indeling! 
 
Groep 6, 7 en 8 
De groepen 6, 7 & 8 zullen ’s morgens eerst de groepen 1, 2 en 3 uitzwaaien en vervolgens tussen 9.15 
- 9.30 uur per bus naar ‘De Efteling’ in Kaatsheuvel vertrekken. Wij vragen jullie de kinderen van een 
lunchpakketje/tussendoortje en voldoende drinken te voorzien. Zakgeld en mobiele telefoons  blijven 
thuis. Om 18.15 uur staat de bus weer gereed om de kinderen naar Riethoven te brengen, waarna zij 
rond 19.15 uur weer terug op school verwacht worden. Ouders, wilt u tijdig aan de leerkracht laten 
weten of uw kind last heeft van wagenziekte, dit i.v.m. de bus-indeling! 
Omdat momenteel druktes vermeden moeten worden is het niet mogelijk om dit jaar de kinderen uit 
te zwaaien. Dit omdat de 1,5 meter tussen ouders dan niet gegarandeerd kan worden. 
Alleen om 8.30 uur zal er een brigadier aan school staan. Spreek dus duidelijk met je kind af of het bij 
terugkomst op school zelfstandig naar huis mag of dat hij/zij wordt opgehaald en door wie. 
Wij wensen iedereen een leuke en geslaagde schoolreis toe! 
 
GSM-beleid in het algemeen 
De praktijk heeft ons het afgelopen schooljaar tot nadere bezinning op het gebruik van mobiele 
telefoons op school. We hebben onderstaande regels geformuleerd: 
- School neemt geen verantwoordelijkheid voor het toestel van de kinderen; 
- De mobiele telefoon mag onder schooltijd (tussen 08.30 en 15.30 uur) niet aanstaan en uitsluitend 
na toestemming van de leerkracht worden gebruikt; 
- In de groep 7 en 8 wordt het gebruik van social media regelmatig onder de aandacht gebracht. 
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Bieb op School 
Per 14 en 16 september start de Bieb op School weer. Voor de kinderen uit groep 1, 2 en 3 is het fijn 
als ze een tas bij zich hebben. 
 
Herhaling: Uit het laatste protocol basisonderwijs van de P.O.- raad (versie 25 augustus 2020):  
Thuisblijfregels leerlingen. 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.  
Zie hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-Besmettelijkheid 
 
•  Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon 
naar school mogen, behalve:  
-als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;  
-als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;  
-als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 
heeft. 
Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen. 

 
 •  Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:   
-bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak).  
-als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;  
-als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 
heeft. 
Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 
  
•  Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur 
geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels  
•  Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven38 °C en/ of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft de leerling ook thuis.  
•  Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school 
en de opvang.  
•  Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste 
contact met die persoon, thuisblijven.  
Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.  
 
Vanuit ons bestuur is toegevoegd dat deze regels vanuit billijkheid en redelijkheid moeten worden 
geïnterpreteerd en dat elke situatie in overleg met ouders afzonderlijk moet worden beoordeeld. In 
geval van twijfel bestaat, nemen ouders contact op met de huisarts,  ook heeft de school een directe 
lijn met de GGD om e.e.a. nader af te stemmen.  
 
Verzorgen van thuisonderwijs voor zieke leerlingen of leerlingen in quarantaine 
Betreffende thuisonderwijs heeft ons bestuur het volgende besloten: “Thuisonderwijs gedurende 
een quarantaineperiode is geen verplichting. Het is aan de schoolleiding om te bepalen of er ruimte 
is om in een dergelijke situatie vorm te geven aan (enig) thuisonderwijs. Het besluit om wel of geen 
thuisonderwijs aan te bieden is situationeel (situatie betrokken leerling / situatie betrokken gezin / 
mogelijkheden binnen het team)."  
We zullen dus altijd in overleg met ouders bezien wat de meest verstandige manier van handelen is 
betreffende thuisonderwijs in een ziekte- en/of quarantainesituatie. 
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Vanuit de BVL-commissie 
Beste verkeersdeelnemers 
Als BVL commissie bewaken wij de verkeersveiligheid om de school, zodat we samen veilig van en 
naar school kunnen gaan. Kijk allemaal even naar de gouden regels, zodat iedereen veilig kan 
oversteken bij de brigadiers! Laat ook de opa’s, oma’s en oppas deze regels lezen. We zien geregeld 
dat zij zich niet aan deze afspraken houden. Als volwassene ben je het voorbeeld voor de kinderen! 
De gouden regels van de BVL:  
· We komen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school; 
· We steken lopend over bij de oversteekplaats met de fiets aan de hand; 
· We laten de kinderen niet midden op straat uit de auto, maar parkeren de auto op een veilige plek 
(Meester knoopstraat, bij gezondheidscentrum of dorpsplein); 
· We volgen de aanwijzingen van de brigadier zonder tegenspraak; 
· Gebruik het voetpad niet als fietspad; 
· Ouders/verzorgers plaatsen hun fiets in het daarvoor bestemde fietsenvak ( voor de school tussen 
de speelplaatstoegangen en bij de tafeltennistafels); 
· We lopen met de fiets aan de hand over het schoolplein; 
· We parkeren de fiets in de fietsenstalling per groep; 
· Parkeer uw auto zo veilig mogelijk, vermijd daarbij de parkeervakken voor de school; 
· De Schoolstraat is een 30km-zone; 
· We hinderen nooit het zicht van de brigadiers! 
 
Nieuws van Nummereen 
Clupnieuws 
Wat hebben we een geslaagde zomervakantie achter de rug. Het thema ‘Nummereen op expeditie’ 
beviel erg goed bij de Cluppers! Nu we ondertussen weer zijn gestart met het nieuwe jaar is het tijd 
voor een nieuw onderwerp om mee bezig te zijn. September staat dan ook in het teken van natuur, 
buiten spelen en alles wat daarmee in contact staat. Het is namelijk de Groene Maand! We hebben 
ontzettend veel leuke activiteiten op de planning staan… Wij hebben er zin in. 
 
Tussen schoolse opvang 
Het drinken van je kind(eren) mag geplaatst worden in de koelkast van het eigen overblijflokaal. Kan 
je dit even doorgeven aan je kind(eren)? 
 
Dagopvang & peuterprogramma 
De zomervakantie en het bijpassende thema ‘ik ga op vakantie’ hebben we inmiddels weer achter ons 
gelaten. We hebben samen met de kinderen van de dagopvang de vakantie doorgebracht bij 
Nummereen, maar we waren ook weer heel blij dat we de peuters weer mochten ontvangen na zes 
weken! We zijn inmiddels weer van start gegaan met het nieuwe thema ‘ik woon hier met…’. Tijdens 
dit thema kijken we naar hoe een huis in elkaar zit, wie er allemaal bij je in huis woont en bouwen we 
zelfs een huis! Wij hebben er zin in, jij ook? 
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Typecursus Typetuin 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden. 
 
Voor wie? 
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 
Ook voor kinderen met dyslexie. 
 
Wanneer is de typecursus? 
Startdatum: dinsdag 29 september 2020 
Lestijd: 16:00 tot 17:00 uur 
Leslocatie: St. Gemeenschapswerk De Rietstek, Hennepstraat 6 a 5561 AC RIETHOVEN 
 
Prijs 
185 euro (incl. examen) 
 
Waarom blind leren typen? 
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en 
foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, 
wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach. 
 
De klassikale cursus van de Typetuin 
Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.  
De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door. 
Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.  
Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule. 
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 
Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. 
Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn 
of haar eigen leerproces. 
 
Wat heb je thuis nodig? 
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 
 
Aanmelden 
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 
Vol = Vol. Schrijf dus snel in. 
 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Typetuin 
 
Verhuizing consultatiebureau Zuidzorg en Jeugdgezondheidzorg  
Het consultatiebureau Zuidzorg en Jeugdgezondheidzorg is verhuisd. Met ingang van 13 juli jl. is het 
adres Burgemeester Magneestraat 12D, 5571HB Bergeijk. Het inloopspreekuur blijft op dinsdag van 
10.45-11.45 uur en vindt ook plaats op de nieuwe locatie. 
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Lezing Puberbrein 
Pubers in huis? Lezing voor ouders/verzorgers, opa/oma’s en trainers en iedereen die regelmatig met 
pubers te maken hebben. De lezing door Aletta Smits vindt plaats in de Rietstek op 7 oktober om 
19.30 uur. 
Aletta geeft lezingen en workshops over de ontwikkeling van het puberbrein. Op een humoristische 
manier laat ze zien dat pubers, of ze nu 12 of 20 zijn, voor volwassenen vaak voelen alsof ze een 
vreemde levensvorm zijn. En hoe mensen, die de puberleeftijd zijn ontgroeid, daarmee om kunnen 
gaan. Dan heb je er begrip voor waarom ze hun huiswerk niet maken. Waarom hun eigen dingen NU 
moeten en jouw dingen STRA-HAKS. En waarom je zo lekker met ze kunt lachen. 
De lezing wordt georganiseerd door de Coöperatie Meer Riethoven en vindt plaats in de Rietstek op 
7 oktober om 19.30 uur en zal duren tot 21:00 uur. Deze lezing wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Bibliotheek De Kempen en de dorpsondersteuner. 
We volgen de richtlijnen van het RIVM die dan gelden. Hierdoor zijn een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. De Lezing is voor iedereen toegankelijk. Voor leden van de Coöperatie Meer Riethoven 
is de toegang gratis. Voor niet leden vragen wij 5 euro. Als er meer deelnemers zijn dan beschikbare 
plaatsen, gaan we deelname via livestream onderzoeken. 
Inschrijven voor dit evenement kan via het formulier op de website 
https://www.meerriethoven.nl/thema/opgroeien/ 
Om zoveel mensen de mogelijkheid te geven om fysiek aanwezig te zijn, vragen wij u vriendelijk het 
digitaal formulier via de website in te vullen en naar ons toe te sturen. Dit zal ons helpen om de 
beschikbare plaatsen zo gunstig mogelijk in te delen. 
Volg onze website voor de laatste informatie. In latere nieuwsbrieven van de Coöperatie volgt ook 
meer informatie. 
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