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                                    Riebas   Jaargang 10     Nummer 8   Datum: 11 december 2020 

 
Bereikbaarheid directie 
Maandag:  de Ster 
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 
17 december 
Kerstviering: continurooster tot 14.15 uur 
21 december t/m 1 januari 
Kerstvakantie 
8 januari 
Riebas 
20 januari 
20.00 uur: MR vergadering 
22 januari  
Riebas 
 
 
De kapstokregel 
van de maand 
december…  

Fijne feestdagen 
Na een zeer bijzon-
der jaar met grote 
uitdagingen, kijken 
we reikhalzend uit 
naar 2021. Alle me-
dewerkers van de 

St. Willibrordusschool wensen u in ieder geval een veel 
beter jaar dan dat wat we nu gaan afsluiten. Geniet van 
de welverdiende vakantie en maak van de feestdagen, 
ondanks alles, een gezellig familiefeest! 
 
Personele bezetting komende week 
Op dit moment is het nog niet bekend in hoeverre juf 
Anne-Marie en juf Hanneke weer hersteld zijn. In de 
loop van de avond (vrijdag 11 december) ontvangt u 
daarover nader bericht. 
 
Het verbeteren van het onderwijs van onze school en 
wetenschappelijk onderzoek.  
De scholen van onze stichting (SKOzoK) leggen in het 
leerlingvolgsysteem (Parnassys) gegevens vast over de 
schoolresultaten van de leerlingen. Die gegevens zijn 
belangrijk om het onderwijs op onze scholen te 
verbeteren en voor onze gesprekken met ouders, maar 
ook met bijvoorbeeld de inspectie van het onderwijs. 
Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor 
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van 
taal- en rekentoetsen kunnen hieraan bijdragen. Door 
de resultaten van deze toetsen te analyseren weten 
we wat de ontwikkeling van onze kinderen is en hoe 
goed de scholen het doen. Dit helpt ons om het 
onderwijs op onze scholen beter te maken, maar ook 
om het onderwijs in heel Nederland te verbeteren.  
De scholen van SKOzoK, dus ook onze school, gaan de 
resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zodat deze 
gebruikt kunnen worden  voor onderzoek naar de 
ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor 
dat deze resultaten in een veilige omgeving worden 
opgeslagen. Daarbij zorgt het CBS ervoor dat de 
leerlingen nooit herkenbaar zijn voor derden. Dit 
betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school 
kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen 
leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn.  
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De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, 
volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor andere 
statistieken die zij maakt.  
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten 
weten bij de school (via infostwillibrordus@skozok.nl). De school zorgt ervoor dat de gegevens van uw 
kind niet aan het CBS gestuurd worden.  
Deze gegevens worden niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over 
gezondheid van leerlingen). Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere 
eisen en moeten ouders actief toestemming geven. 

 
 
Dankjewel! Vorige week hebben onze leerlingen, ondanks alle maatregelen, een 
ontzettend fijne Sinterklaas op school gevierd. Dank aan iedereen die hier, op de 
achtergrond, aan heeft meegewerkt! 

 
Afscheid Yolanda Verhoeven 
Donderdag 17 december a.s. is de laatste officiële werkdag van Yolanda als kwaliteitsondersteuner op 
onze school. Zoals al eerder aangegeven zal ze na de kerstvakantie nog een paar keer op onze school 
zijn om haar werkzaamheden goed over te dragen. Het is helaas niet mogelijk om op school afscheid 
te komen nemen van Yolanda. U kunt haar ter afscheid mailen (yverhoeven@skozok.nl) of een kaartje 
in de brievenbus stoppen. Dit wordt zeker op prijs gesteld.  

 
Hoofdluis 
Voorlopig is het voor ons, zoals u weet, niet mogelijk om structurele hoofdluiscontrole op school te 
laten plaatsvinden. Dit betekent vanzelfsprekend dat we van u, ouders, verwachten uw kind(eren) 
regelmatig op hoofdluis te controleren. Indien u hoofdluis of neten constateert bij uw kind(eren), 
worden we daar graag van op de hoogte gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
van het RIVM: https://www.rivm.nl/hoofdluis. Dank voor uw medewerking.  
 
Onze bibliotheek heeft een nieuw onderkomen  
In oktober hebben we ons bijgebouw moeten afstoten. Dit kwam 
omdat het hoofdgebouw voldoende ruimte biedt om alle groepen te 
huisvesten.  De eigenaar van het leeggekomen gebouwtje (gemeente 
Bergeijk) is weer beheerder geworden en de st Willibrordusschool 
heeft geen toegang meer. 
Gevolg van dit alles was dat we moesten gaan nadenken over de ruimte 
die we de bibliotheek konden toebedelen. Deze beschikte nog over een 
mooie ruimte in het bijgebouw, maar dat was dus voorbij. Gelukkig 
werd er van alle kanten meegedacht en kregen we uiteindelijk de 
beschikking over de voormalige peuterspeelzaal, waar inmiddels een 
prachtige bibliotheek is ingericht.  Vanaf deze plaats een compliment 
voor onze vrijwilligers, die er alles aan gedaan hebben om er weer een 
gezellige bieb van te maken. 
 
 
Onze school is rookvrij! 
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom is onze school rookvrij. Er mag 
nergens meer in school en op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: 
leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden 
en andere activiteiten buiten schooltijd. Wij willen leerlingen een gezonde en rookvrije 
leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en 
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jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrije 
school helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. 
De wet geeft hiernaast aan dat we rookvrij moeten zijn. Vanaf 1 januari gaat de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit (NVWA) toezicht houden op dit rookverbod. Wij vragen u ook om zelf niet te roken 
in school, buiten het schoolplein en bij de ingang van het plein, in het zicht van de leerlingen. 
52801Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen. Alvast onze dank voor uw medewerking! 
Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen. 
 
Update vanuit de MR 
Als MR zijn we de afgelopen periode meerdere keren (digitaal) bij elkaar gekomen. Ons belangrijkste 
onderwerp op dit moment is de wijziging in de schooltijden. Dinsdag 15-12 krijgen alle 
ouders/verzorgers een brief waarin we het een en ander zullen toelichten. Verder hebben we onder 
andere gesproken over het Brabants verkeersveiligheidslabel. We zijn blij dat onze school al lange tijd 
dit label heeft en er aandacht is voor de verkeersveiligheid in het algemeen en rond de school in het 
bijzonder. 
Heb je interesse in de MR of ben je nieuwsgierig naar wat de MR zoal doet? De vergaderingen van de 
MR zijn openbaar. Het is dus altijd mogelijk om als toehoorder aan te sluiten. Omdat vergaderingen nu 
digitaal gaan, graag vooraf een mailtje naar mrstwillibrordus@skozok.nl. Onze eerstvolgende 
vergadering wordt gehouden op 20-01-2020 om 20.00 uur. 
 
Nieuws van Nummereen 
Kinderdagverblijf + Peuterprogramma 
De afgelopen weken stonden in het thema van Sinterklaas. Samen met de kinderen hebben we veel 
verschillende activiteiten omtrent dit thema gedaan. We hebben een schoorsteen gemaakt, 
pepernoten gebakken, pietengym gedaan en nog veel meer leuke spelletjes! 
Ook hebben we van de Sint veel leuke cadeaus gekregen, de kinderen zijn helemaal enthousiast. Een 
watermat met visjes erin, super leuk voor onze kleintjes, maar ook een winkeltje met kassa voor de 
oudere kinderen en nog veel meer kleine cadeaus. 
De komende weken staan in het thema van Kerst, gezellig samen! We gaan onder andere koekjes 
bakken en kerstkaart maken en samen lekker lunchen! 
We hebben er weer zin in! 
 
4 januari a.s. vinden er wat veranderingen plaats bij het peuterprogramma. Zo bieden wij vanaf 2021 
peuterprogramma aan op de dagen maandag en woensdag. Deze ochtenden worden verlengd en de 
nieuwe tijden zullen zijn van 08.30 tot 12.30 inclusief een lekkere en gezonde lunch. 
 
Clup 
De Sinterklaastijd zit er (helaas) alweer op, we hebben veel mooie cadeaus gekregen waar al veel mee 
gespeeld is! 
De komende weken maken we samen met de kinderen een activiteitenplan, dat vinden de kinderen 
erg leuk. Het is bijna niet te geloven maar de kerstvakantie is alweer in zicht! In de kerstvakantie staan 
er weer leuke activiteiten gepland rondom het thema Nummereen proeflab, we gaan proefjes doen 
met professor Zoef. Wij hebben er zin in en zijn benieuwd! 
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Nieuws vanuit de Rietstek 
Kerstbingo 
Op vrijdagavond 19 december organiseert de Rietstek een online bingo. Deze is bedoeld voor kinderen 
vanaf groep 5. Kosten om hieraan mee te doen zijn 2,50.  
Inschrijven kan via de volgende link: https://www.signupgenius.com/go/30e0f44afa829a6f85-
kerstbingo De dresscode is Kerst. Natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen! 
 
De hobby 
Al jaren is er op woensdagmiddag hobby in de Rietstek. In het verleden was dit altijd d.m.v. vrije inloop. 
In verband met corona moet je je voorlopig vooraf opgeven en werken we met een maximaal aantal 
kinderen. Iedere week komt er op de Facebookpagina van de Rietstek een link waarop kinderen zich 
in kunnen schrijven. Dit is de link voor woensdag 16 december staat hieronder: 
https://www.signupgenius.com/go/30e0f44afa829a6f85-hobby3. Let op: vol = vol en als je je opgeeft, 
verwachten we ook echt dat je komt. De kosten bedragen 1 euro per keer.  
 
De afgelopen weken hebben al veel kinderen de weg naar de hobby weer weten te vinden. Zij hebben 
mooie spulletjes geknutseld voor de kerstkramen die op verschillende plekken in het dorp staan. De 
opbrengsten van deze ‘kerstmarkt’ zijn voor het goede doel.   

 
 

I n  h et  dor p  zi j n  op  3  p l ek k en  

K r aam p j es t e v i n den  m et  l euk e

k er st decor at i e gem aak t  door

k i n der en  t i j den s de h obby m i ddagen . 

V er r as i em an d  i n  h et  dor p  m et  zo'n

l euk  zel f gem aak t  p r esen t j e!

Je v i n d t  de m ar k t k r am en  op : 

Ev i est r aat  14

T on t er st r aat  31

W i l l i b r or dusst r aat  18
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