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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 10          Datum: 22 januari 2018 
 
 
 
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 
24 januari:   20.00 uur: MR vergadering 
5 februari:    Riebas 11 
9 februari:    Carnaval op school 
12 t/m 16 februari:  Carnavalsvakantie 
19 februari:   Luizencontrole 
20 en 22 februari:  Rapport- en adviesgesprekken groep 8 
 
Vakantierooster 2018-2019 
Momenteel ontvangen we uit verschillende hoeken vragen over het vakantierooster m.b.t. het nieuwe 
schooljaar. Dit rooster is inmiddels op bestuursniveau in concept opgesteld en wordt op korte termijn 
door de GMR behandeld. Dit betekent dat we in de volgende Riebas het nieuwe vakantierooster kunnen 
presenteren. In een later stadium volgt een overzicht van studiedagen die we in het nieuwe schooljaar 
als school plannen. 
 
Muziekimpuls  
Om ons muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen, geven we vanaf 
schooljaar 2016-2017 drie schooljaren lang ons muziekonderwijs een impuls. 
We hebben tijdens deze periode de beschikking over een subsidie ‘impuls 
muziekonderwijs’ vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
Doel is om structureel meer muzieklessen te gaan verzorgen waarbij 
(professionele) muzikanten voor de klas staan om onze leerlingen les te geven. 
Daarnaast wordt de verbinding tussen het binnenschools- en buitenschools 
muziekonderwijs gelegd.  We geven dit vorm in samenwerking met Art4U (kunsteducatie). 
We gaan een doorgaande lijn in ons muziekonderwijs creëren, waardoor leerlingen, wanneer ze na acht 
jaar onze school verlaten, van zoveel mogelijk verschillende onderdelen van muziek hebben geproefd. 
Aan de orde komen o.a. muziek maken op blaasinstrumenten (in de vorm van een ‘blazersklas’), 
keyboardlessen, accordeonlessen, percussie, diverse snaarinstrumenten, maar ook bewegen op 
muziek. In groep 8 wordt naast dit alles het instuderen van de eindmusical door een professionele kracht 
begeleid. 
Naast het feit dat muziekonderwijs bijdraagt aan een brede algemene ontwikkeling, stimuleert het ook 
de creativiteit van kinderen. Een instrument bespelen draagt eveneens bij aan de motorische 
ontwikkeling, bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Kinderen leren door samen muziek te 
maken beter rekening te houden met elkaar. Ten slotte geeft samen muziek maken ook een hoop 
plezier!   
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Even voorstellen: Extra leerkracht in groep 7/8 op donderdag 
Graag wil ik me even voorstellen; Mijn naam is Suzan te Slaa en sinds een aantal weken ben ik de extra 
leerkracht op de donderdag in gr. 7/8. Ik ben 44 jaar en woon in Veldhoven. Ik ben getrouwd en heb 
twee kinderen van 13 en 15 jaar. Al zo'n 17,5 jaar werk ik voor SKOzoK. Ik ben begonnen op de 
Zonnewijzer en na 9 jaar heb ik de overstap gemaakt naar de Dorenhagen in Valkenswaard. Daar heb 
ik een kleine 7 jaar gewerkt en sinds januari 2017 werk ik in de flexpool van SKOzoK. Naast mijn baan 
als leerkracht ben ik ook uitvaartverzorgster. De afwisseling van deze beide banen geeft mij veel 
energie. Ik ben samen met juf Anjo in groep 7/8, zodat er wat meer tijd is om groep 8 een impuls richting 
het voortgezet onderwijs te geven.   
Wellicht tot ziens. 

 
Carnaval 
Op vrijdag 9 februari vieren we met z’n allen carnaval op school. Om alvast in de stemming te komen 
hebben we dit jaar één thema bedacht. Woensdag 7 februari is het “pyjamadag”; de kinderen mogen 
zoals het woord al aangeeft in hun pyjama naar school komen. Verdere informatie met betrekking tot 
de carnavalsviering treft u aan in de volgende Riebas. Veel succes met het uitzoeken van je mooiste 
pyjama. 
De Carnavalswerkgroep. 
 
Oproep vanuit de OV: Hulp gezocht! 
Omdat carnaval dit jaar op school wordt gevierd, zijn we opzoek naar extra hulpouders voor het 
versieren van de speelzaal. Dit zal plaatsvinden op donderdag 8 februari om 13.15uur. 
Ook zoeken we hulpouders die graag mee willen opruimen op vrijdag 9 februari om 12.00 uur. Opgeven 
kan via het volgende E-mail adres: ovstwillibrordus@skozok.nl. Graag opgeven voor 31 januari. 
 
De Nationale Voorleesdagen in de Bibliotheek op school 
Van 24 januari tot 3 februari vinden de Nationale Voorleesdagen weer plaats. Tijdens deze dagen staat 

het voorlezen extra in de schijnwerpers. Voorlezen, het is immers zo belangrijk, o.a. voor de 
taalontwikkeling en woordenschat van kinderen. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen en het is 
voor alle leeftijden. Kinderen die worden voorgelezen zijn de lezers van de toekomst. Ieder jaar wordt 
de Prentenboekentoptien samengesteld. Uit deze Top-tien wordt –door een deskundige jury van 
bibliothecarissen en leerkrachten- het Prentenboek van het jaar gekozen. Dit jaar is dat: Ssst … de tijger 
slaapt: De tijger ligt te slapen. Kikker, Vos en de andere dieren willen er langs, maar ze willen de tijger 
niet wakker maken. Ze hebben veel ballonnen bij zich, misschien dat het daarmee lukt …? 
 
Uiteraard is dit bekroonde prentenboek aanwezig in de Bibliotheek op school. Daarnaast zijn er veel 
andere leuke voorleesboeken in de collectie. Tijdens de publieke openingstijden van de Bibliotheek op 
school kunnen ouders met hun peuters en kleuters boeken komen lenen. 
 
In de bibliotheken Bladel en Valkenswaard zijn er tijdens de Nationale Voorleesdagen twee activiteiten 
rondom het boek Ssst … de tijger slaapt. Voor meer informatie zie: www.bibliotheekdekempen.nl en 
ook www.nationalevoorleesdagen.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Hilde Crielaars-Thunnissen, 
Leesmediaconsulent de Bibliotheek op school 
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