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Riebas 
 

Jaargang 7                  Nummer 1          Datum: 25 augustus 2017 
 
 
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.  
 
Planning 
28 augustus:  Start schooljaar 2017-2018. 
   Hoofdluiscontrole. 
4 september:  Informatieavond: 19.00 uur groep 1/2 en 20.15 uur groep 2/3. 
5 september:  Informatieavond: 19.00 uur groep 4 en 20.15 uur groep 5/6. 
6 september:  Informatieavond: 19.00 uur groep 6/7 en 20.15 uur groep 7/8. 
11 september:  Riebas 2. 
20 en 21 september: Kennismakingsgesprekken.   
25 september:  Riebas 3. 
 

 
Aanstaande maandag start het nieuwe schooljaar, vanaf deze plaats wensen alle medewerkers van 
de st. Willibrordusschool àlle kinderen, ouders en verzorgers weer een prachtig jaar! Laten we samen 
weer heel veel gaan leren! 
 
Kennismakingsgesprekken 
In onze nieuwe gesprekkencyclus (zie Riebas 19 van het afgelopen schooljaar) is een ronde 
kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar opgenomen. 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. 
We gaan met hen o.a. in gesprek over: 
-eigenschappen van het kind (positief, en aandachtspuntjes); 
-verwachtingen die ze als ouders/verzorgers hebben t.o.v. kind, ontwikkeling en leerkracht(en); 
-de bijdrage die ouders/verzorgers al dan niet kunnen leveren aan het realiseren van deze 
uitgesproken verwachtingen; 
-zaken waar we als leerkrachten/school rekening mee moeten houden (b.v. op medisch vlak). 
Met deze punten in het achterhoofd kunt u  het gesprek rondom uw kind(eren) vooraf al even 
overdenken.  
Zoals eerder aangegeven zijn de kinderen van groep 8 aanwezig tijdens het kennismakingsgesprek. 
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Binnenkort ontvangen àlle ouders/verzorgers een uitnodiging voor deze gesprekken op 20 en 21 
september. 
 
Wijziging studieochtend 
De studieochtend van 13 oktober gaat niet door, de kinderen worden deze dag gewoon op school 
verwacht. Dit heeft van doen met het feit dat op deze datum een kennismakingsactiviteit voor groep 8, 
betreffende het voortgezet onderwijs, is gepland. De studieochtend van 13 oktober wordt naar een  
ander moment verplaatst. We maken dit tijdig kenbaar. 
 
Oversteekregels en parkeerbeleid  
Beste verkeersdeelnemers, 
Als BVL  commissie (Brabants VerkeersveiligheidsLabel) 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 over bij de oversteekplaats met de fiets aan de hand  

 We laten de kinderen niet midden op straat uit de auto, maar aan de kant van het trottoir  

 We 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!  
Mede namens alle kinderen bedankt! 
 
Herhaling: Ouderparticipatie 
In Riebas 18 hebben we aangegeven dat het steeds moeilijker is om voldoende ondersteuning vinden 
bij de organisatie van festiviteiten op school. Denk aan Sinterklaas, Kerst etc.  
Vanzelfsprekend begrijpen we dat iedereen (en dus ook mogelijke hulpouders) zijn/haar agenda 

zorgvuldig bewaakt, tòch willen we voor de kinderen één en ander, naast het 
reguliere aanbod, blijven organiseren. 
We denken met een nieuw concept beter uit de voeten te kunnen, maar daar 
hebben we u als ouders natuurlijk wel bij nodig. U kunt zich, vanaf heden, 
aanmelden om een festiviteit naar keuze mee te organiseren. Samen met een 
bestuurslid van de oudervereniging en mogelijk andere aanmelders, vormt u 
vervolgens de werkgroep die verantwoordelijk is voor de organisatie van de 
betreffende festiviteit. Als werkgroep heb je óók ruggenspraak met een 
leerkracht, die vanuit het lerarenteam het aanspreekpunt is. Voordelen van 
deze werkwijze is dat u de mogelijkheid heeft om uw specifieke bijdrage te 
leveren aan één activiteit en er niet automatisch meer wordt verwacht.  
De festiviteiten die we in het nieuwe schooljaar op touw willen zetten zijn: 

Sinterklaasuitstapje november 2017 (t/m groep 5)  
Kerst    22 december 2017  
Carnaval   9 februari 2018 
Koningsspelen   20 april 2018 
Schoolreis   22 mei 2018  
Themadag   2 juli 2018 
Directie en team hebben er voor gekozen om de sportdag, die oorspronkelijk aan het begin van het 
schooljaar plaatsvond, geheel op te laten gaan in de Koningsspelen die de laatste jaren zijn 
toegevoegd aan het repertoire.  
 
Geïnteresseerd geraakt?..... aanmelden kan via:  ovstwillibrordus@skozok.nl 
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