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                                    Riebas   Jaargang 10     Nummer 6   Datum: 13 november 2020 

 
 

Bereikbaarheid directie 
Maandag: de Ster 
Dinsdag: st. Willibrordusschool 
Woensdag: st. Willibrordusschool  
Donderdagochtend: de Ster  
Donderdagmiddag: 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 
27 november 
Riebas 
4 december 
Sinterklaas op school 
11 december 
Riebas 
17 december 
Kerstviering (continurooster). 
21 december t/m 1 januari 
Kerstvakantie 
 
 
 
 
 
 
De kapstokregel van de 
maand november…  

Vanuit de werkgroep Sinterklaas 
Vrijdag 4 december houden we de sinterklaasactiviteit. 
Vanwege de corona maatregelen komt er dit jaar geen 
Sint op school, maar we hebben aan alles gedacht. Het 
gaat dus iets anders dan andere jaren, maar het wordt 
heel leuk voor de kinderen. De activiteit die normaal 
eind november gepland staat, komt hierbij te 
vervallen. 
 
Kerstviering donderdag 17 december 
Deze dag is er continurooster op school. Gelieve de 
kinderen fruit, lunchpakket en drinken mee te geven. 
De kinderen mogen deze dag in kerstkleding/foute 
kersttrui naar school komen en mogen ook 
kerstversiering meenemen, zodat het klaslokaal 
opgeleukt kan worden. De Corona maatregelen 
worden tijdens deze dag in acht genomen. We hopen 
er ondanks deze ietwat vreemde tijden toch een hele 
leuke dag van te kunnen maken. 
De kinderen mogen om 14.15 weer opgehaald 
worden. 
 
Schooltijden 
Zoals in de vorige Riebas al aangegeven zijn team en 
medezeggenschapsraad volop bezig met het onder-
werp “schooltijden”. Houden we het zoals het is?, 
Gaan we definitief over op een continurooster en hoe 
ziet dat er dan uit?” We zijn samen de plussen en min-
nen aan het inventariseren. Komende woensdag wordt 
er geformuleerd wat we ouders gaan voorleggen bin-
nen een algemene ouderraadpleging op dit vlak. 
 
Protocol “Wanneer gaat een groep/gaan groepen 
naar huis?” 
Op 4 november jl. is onderstaand protocol doorge-
sproken met de medezeggenschapsraad. Vanzelfspre-
kend doen we ons uiterste best om te voorkomen dat 
een groep thuis moet blijven. Helaas hebben we ooit 
van doen met een situatie van overmacht. We vragen  
om uw begrip. 
 
Een groep zonder leerkracht moet de eerste dag altijd 
op school worden opgevangen. Indien er geen 
poolvervanging is, gebeurt dit door: 
-inzet van leerkrachten met niet-lesgebonden taken 
op dat moment; 
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-inzet leerkracht(en) die is/zijn vrijgeroosterd tijdens de gymles; 
-inzet van een onderwijsassistent; 
-inzet van een lio’er; 
-tijdelijk herorganiseren van de groepsverdeling; 
-opdelen van de groep. 
We benadrukken dat het gebruik maken van bovenstaande maatregelen slechts van toepassing is op 
de eerste dag waarop een groep zonder leerkracht of poolvervanger zit. Duurt deze situatie langer 
dan zijn we genoodzaakt groepen thuis te laten blijven. 
De groep waarvan de leerkracht er niet is zit maximaal de eerste 3 dagen thuis, daarna wordt deze 
groep opgevangen door een andere leerkracht en zit de groep van de andere leerkracht thuis.  
 
Thema zichtbaarheid 
Beste ouders/verzorgers, 
Na de herfstvakantie, als de klok is verzet, starten we op school ieder jaar met een actie om kinderen 
(en volwassenen) te wijzen op het belang van goede zichtbaarheid in het verkeer. Veel van onze 
leerlingen komen op de fiets naar school en dan is het extra belangrijk om goed zichtbaar te zijn. 
 
Dit jaar gaan de groepen 6, 7 en 8 aan de slag met de actie 'zet je licht aan'. 
We hebben hiervoor een aantal pakketten waarmee met spuit-krijtverf en een sjabloon een 
zogenaamde tag op een fietspad, parkeerplaats of rijbaan (op de grond, niet op muren) gezet kan 
worden. Via de 

link https://www.anwb.nl/fiets/veiligheid/fietsverlichting-regels kunt U meer over deze actie 
lezen. 
Op vrijdag 20 november brengen we het thema Zichtbaarheid in alle groepen onder de aandacht.  
De kinderen uit groep 1/2, 3/4 en 4/5  gaan in een donkere ruimte met een zaklamp op zoek naar 
reflecterende voorwerpen. Zo kunnen ze ontdekken dat het van belang is om goed zichtbaar te zijn in 
het donker. Vanuit Veilig Verkeer Nederland hebben we ook nog het thema “Fiep in het verkeer” 
aangeboden gekregen voorzien van een aantal lessuggesties die we op die dag ook aan bod zullen 
laten komen. 
Met vriendelijke groet, de BVL-werkgroep. 
 
Update vanuit de MR 
In de MR  is afgelopen vergadering met Yolanda Verhoeven, de kwaliteitsondersteuner,  gesproken 
over de leeropbrengsten van schooljaren ’17-’18 en ’18-’19. Deze zijn Skozok-breed geïnventariseerd 
en op een rijtje gezet. Sint Willibrordus laat in deze cijfers een mooie ontwikkeling zien. Ook ten 
opzichte van andere scholen scoort onze school goed. Een mooi resultaat! 
Vanwege het coronavirus zijn er leerlingen die didactisch minder vooruit zijn gegaan dan gedacht. 
Om deze leerlingen te ondersteunen heeft de school een subsidie aangevraagd. Deze subsidie is 
toegekend en zal worden ingezet om betreffende leerlingen te ondersteunen. 
De oudervereniging is aangesloten bij onze laatste vergadering. Hierbij zijn de activiteiten van vorig 
schooljaar geëvalueerd en zijn de activiteiten van komende periode doorgenomen. Ook voor de 
oudervereniging is het een bijzondere periode. Wij zijn erg blij met de inzet van de ouders in de 
oudervereniging en willen hen bedanken voor hun inzet. 
Natuurlijk is ook het continurooster weer onderwerp van gesprek geweest. Hierover zal Stan jullie 
binnenkort van meer informatie voorzien. 
Wist je dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn? Het is dus altijd mogelijk om hierbij als 
toehoorder aan te sluiten. Ook zijn wij nog op zoek naar versterking. Kom dus gerust eens 
meeluisteren. 
Omdat vergaderingen nu digitaal gaan, graag vooraf een mailtje naar mrstwillibrordus@skozok.nl 
Onze eerstvolgende vergadering wordt gehouden op 9-12-2020 om 20.00u.  
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Nieuws vanuit de bibliotheek 
Week van de Mediawijsheid Scrollen, appen, streamen, gamen en: online media zijn onlosmakelijk 
verbonden met je offline leven. Online media kunnen je helpen het beste uit jezelf te halen. Maar 
media kunnen ook veel van je vragen. Tijdens de Week van de Mediawijsheid gaan we in op de vraag 
‘Wat is jouw digitale balans?’. Ook thuis, zeker in deze tijd, is een goede balans belangrijk. Op 
www.weekvandemediawijsheid.nl vind je webinars, challenges, een zelftest en verdiepende 
onderzoeken met de voor- en nadelen van digitale media. Thuis het gesprek aangaan? Kijk eens op 
www.hetmediagesprek.nl. Deze website is voor ouders en opvoeders die hun kinderen willen helpen 
in de online wereld. Je vindt hier informatie en handige tips om samen met je kind in gesprek te gaan 
over leuk en veilig mediagebruik. 
 
Tip van onze Lees-/Mediaconsulent  
Offline en online valt ook prima te combineren. Bijvoorbeeld met het boek ‘Alfabet’ van Charlotte 
Dematons al? Alle letters van het alfabet en hun oneindige mogelijkheden vind je in dit prachtige boek 
vol verrassende vondsten. Iedere pagina is een zoek- en ontdekfeest. Bij het boek is een app 
ontwikkeld, die je gratis kunt downloaden. Het boek kun je op veel verschillende manieren gebruiken, 
van kleuters tot en met groep 8. Veel plezier! 
 
Kinderboekenweek: leestips 
De Kinderboekenweek is alweer voorbij. Zoals elk jaar, heeft een vakjury en Kinderjury enkele boeken 
benoemd tot de beste boeken van 2020. Mooie leestips, voor deze donkere maanden. De Kinderjury 
heeft ‘De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen’ gekozen tot beste boek in de leeftijd 6 tot 9 
jaar. ‘Het leven van een Loser – Vet Koel’ is verkozen tot het beste boek voor 10 tot 12 jarigen. 
Benieuwd naar de zilveren griffels? Je vindt ze op www.kinderboekenweek.nl. 
 
Tip van dokter leesplezier voor jongens die niet van lezen houden  
“Mijn zoon leest écht niet graag, maar moet wel oefenen. En nu?” Een vraag die Dokter Leesplezier 
vorige week in de Bibliotheek kreeg. Moeder en zoon kregen volop tips, zoals bijvoorbeeld graphic 
novels, stripverhalen met het karakter van een roman. Dat was een succes. De series van Kapitein 
Onderbroek, Niek de Groot, Hanes Hunebed en Het leven van een Loser slaan vaak aan. Meer tips? 
Kijk op www.jeugdbibliotheek.nl. Kies voor ‘boeken op onderwerp’ en dan voor ‘strips en graphic 
novels’. 
 
Nieuws vanuit Nummereen 
Dagopvang & peuterprogramma 
De afgelopen weken hebben wij ons bezig gehouden met het thema ‘in de herfst’. We hebben in de 
tuin de blaadjes geveegd en deze naar de bladbak gebracht. 
We hebben een herfstbak gemaakt met daarin van allerlei materialen van de herfst: dennenappels, 
noten, kastanjes, bladeren, etc. 
Ook hadden we een grote knikkerbaan, door deze knikkerbaan konden we de noten en kastanjes laten 
rollen, de kinderen hadden dolle pret 
Komende paar weken staan in het teken van Sinterklaas, er staan weer veel leuke activiteiten op het 
programma! We gaan een pietenmuts en een mijter maken, we bakken pepernoten en doen aan 
pietengym… Wij hebben er weer veel zin in! 
 
Clupnieuws 
De afgelopen weken hebben we vrije weken gehad op de Clup. Samen met de kinderen hebben we 
gekeken naar wat zij graag wilde doen, dit vinden we erg belangrijk! 
We hebben pompoenen uitgesneden en versierd en we hebben een spookhuis gemaakt. 
De cluppers vinden het heerlijk om zelf te kiezen wat ze gaan doen, vorige week hebben we 
bijvoorbeeld een strijkkralen middag gehad, daar kwamen veel mooie creaties uit! 
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De komende paar weken zijn we bezig rond het thema Sinterklaas en hebben we leuke activiteiten op 
de planning staan. Heel erg spannend allemaal! 
Samen met de cluppers maken we er weer gezellige weken van! 
 
Intocht  Sinterklaas in Riethoven 
Aangezien Sinterklaas op zijn leeftijd geen risico’s mag lopen en  
grote groepen niet samen mogen komen, kan de intocht dit jaar 
helaas niet doorgaan. Gelukkig kunnen de Sint en zijn Pieten er 
ondanks deze grote teleurstelling wel voor zorgen dat de 
kinderen van Riethoven (t/m groep 8) een kleinigheidje 
ontvangen. Met de st. Willibrordusschool  is afgesproken dat de 
traktatie voor hun leerlingen daar uitgedeeld gaat worden. U 
hoeft hiervoor verder niets te doen. 
 
Voor kinderen in leeftijd 0-4 jaar en die buiten Riethoven naar de basisschool gaan hebben we het 
volgende geregeld:  
Stuur een mailtje naar onderstaand emailadres, vermeld duidelijk: Naam kind (eren) / adres en leeftijd 
of er al wel/niet  een broertje/zusje op de st Willibrordusschool zit. 
 
Ook de langdurig zieke inwoners van Riethoven, thuis of in het ziekenhuis en mensen van 90 jaar en 
ouder worden niet vergeten. Om dit allemaal mogelijk te maken wordt er in de week van 16 tot 20 
november huis aan huis gecollecteerd. We hopen dat iedereen begrip heeft voor deze beslissing en we 
volgend jaar onze Sint en Pieten weer op onze traditionele wijze kunnen inhalen. 
 
Het Sint-Nicolaas Comité 
E-mailadres: sinterklaascomiteriethoven@gmail.com 
 
Vanuit het Sondervickcollege 
Welkom bij de online Open School! 
Op vrijdag 20 november van 18.30 uur tot 21.00 uur openen wij onze 
deuren digitaal voor jou! 
Tijdens verschillende livesessies vertellen we je hoe het is bij ons op 
school. Je kunt daarbij kiezen uit verschillende onderwerpen. In de virtuele rondleiding laten leerlingen 
je de school zien. 
Heb je vragen aan docenten, leerlingen of iemand uit het zorgteam? Tijdens de Online Open School 
zitten ze voor jou klaar! En vergeet ook niet de Sondervick Super Challenge te spelen. Je maakt 
daarmee kans op een leuke prijs. Zie voor meer informatie de website van het Sondervickcollege.  
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