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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 11          Datum: 5 februari 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 
9 februari:    Carnaval op school 
12 t/m 16 februari:  Carnavalsvakantie 
19 februari:   Luizencontrole 
20 en 22 februari:  Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 en 
    adviesgesprekken groep 8 
23 februari:   Rapport mee naar huis 
26 februari:    Riebas 12 
 
                                                   De kapstokregel van de maand februari….:   
 
Vakantierooster 2018-2019 
Afgelopen week is het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019 door de GMR vastgesteld. In 
een later stadium volgt een overzicht van studiedagen die we in het nieuwe schooljaar als school 
plannen. Het vakantierooster ziet er als volgt uit: 
 

Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018 

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 

Carnavalsvakantie 4 t/m 8 maart 2019 

2e Paasdag 22 april 2019 

Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart 30 en 31 mei 2019 

2e Pinksterdag 10 juni 2019 

Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019 

 
Contact met de leerkracht van uw kind 
Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk om op uw initiatief een afspraak te 
maken voor een tussentijds gesprek over uw kind. Wij zetten ons steeds in om 
een dergelijke wens zo snel mogelijk in te plannen. Indien u omtrent uw kind 
met ons mailt (overigens óók met overige informatie), verzoeken we u om altijd 
àlle betrokken leerkrachten in dit mailcontact mee te nemen. Van onze kant 
hebben we de afspraak geformuleerd om op werkdagen een mail binnen 24 uur te beantwoorden.  
 
Ziekteverzuim onder leerkrachten 
Op dit moment is er veel in het nieuws rondom ziekteverzuim bij leerkrachten (vooral als gevolg van 
een griepgolf) en de problemen die dit oplevert betreffende de organisatie van vervanging. Indien 
onze school geconfronteerd wordt met een zieke collega, proberen we in eerste instantie via de 
invallerslijst van ons bestuur, een vervanger te boeken. Momenteel is deze lijst zo goed als uitgeput, 
er is namelijk een schreeuwend tekort aan beschikbare krachten. Zoals bekend stevenen we af op 
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een algemeen leraren tekort. Op onze school bestaat echter nog de gelegenheid om parttime 
leerkrachten te vragen om op een niet-werkdag in te vallen. Daarnaast zouden we groepen kunnen 
opdelen en tijdelijk herformeren. 
Al deze mogelijkheden zijn echter afhankelijk van veel factoren en dus geen garantie voor succes. Er 
zou zich zo maar een situatie kunnen voordoen waarop we, in geval van zieke leerkrachten, geen 
onderwijs kunnen verzorgen aan een bepaalde groep en kinderen naar huis moeten sturen. Indien we 
hier mee van doen krijgen, hebben we de verplichting om de eerste lesdag opvang te verzorgen om u 
tijdig te kunnen inlichten over de stand van zaken. Vanaf de tweede “crisisdag” zou het kunnen zijn 
dat we u verzoeken kinderen thuis te houden. Vanzelfsprekend proberen we deze laatste situatie kost 
wat kost te voorkomen. 

 
Vanuit de OV: Carnaval 
Vrijdag 9 februari a.s. is het alweer zover en staat het 
Carnavalsfeest voor de deur. Om alvast in de stemming te 
komen is er één thema dag georganiseerd op woensdag 7 
februari. Thema van die dag is: Pyjamadag, deze dag mogen 
de kinderen in hun pyjama naar school komen.  
Carnavalsochtend 9 februari zal er als volgt uitzien:  
Om 8.30 uur worden de kinderen verkleed en wel op school 
verwacht waarna de optocht om 8.45 uur van start zal gaan 
voorzien van carnavalsmuziek via de volgende route:  
Vanuit de Schoolstraat linksaf naar de Berkenheg aansluitend 

op de hoekakker. Hier zullen de jeugdprins, prinses, adjudant, de dansmarietjes en Prins Bertje d’n 
Urste met zijn gevolg aansluiten.  
Vervolgens gaan we via de Gildestraat/Schoolstraat terug naar school.  
Hier zullen met groep 1 t/m 8 mede door verschillende optredens een gezellige ochtend gaan 
beleven. D.m.v. brigadiersposten, de begeleiding van de leerkrachten, een muziekauto voorop en een 
volgauto, zijn wij ervan overtuigd dat de optocht veilig en verantwoord zal gaan verlopen. Om 12.00 
uur kunnen de kinderen weer op school worden opgehaald.  
We kijken uit naar een mooi Carnavalsfeest! 
De Carnavalswerkgroep 
 

 
Vanuit de carnavalsvereniging: kleurwedstrijd 
Bij de carnavalskrant zijn kleurplaten uitgedeeld. Hier is een kleurwedstrijd aan verbonden. Je kunt de 
kleurplaat inleveren t/m zaterdag 10 februari bij Prins Bertje d'n Urste, Tonterstraat 33. Zorg ervoor dat 
de kleurplaat voorzien is van je naam en leeftijd. 
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