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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 13         Datum: 12 maart 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 
21 maart:  20.00 uur: MR vergadering 
26 maart:  Riebas 14 
2 april:   2e Paasdag, alle groepen vrij. 
9 april:   Riebas 15 
17 t/m 19 april:  Cito eindtoets groep 8 
 
 
De kapstokregel van de maand maart…  
 
Afstudeerstage juf Anne 
Zoals de meeste van jullie weten, zit ik in het vierde jaar van de pabo en loop ik stage in groep 0/1/2. 
Samen met de juffen van deze groep en de leerkrachten op mijn school heb ik besloten klaar te zijn om 
te gaan afstuderen. Dit houdt in dat ik vier aaneengesloten weken stage ga lopen. In deze vier weken 
is de bedoeling dat ik de klas helemaal zelf draai en alles eromheen zelf regel. Juf Hélène en juf Helma 
zijn tijdens deze blokstage wel aanwezig op school en blijven eindverantwoordelijk. Op maandag 12 
maart begin ik met deze afstudeerstage. Naast het doen van de blokstage is het schrijven en afronden 
van mijn scriptie een eis om te kunnen afstuderen. Hier zal ik dan ook mee bezig zijn tijdens de weken 
dat ik stage loop en eventueel de weken erna nog. Als alles goed verloopt, hoop ik net voor of net na 
de meivakantie afgestudeerd te zijn. Ik kijk enorm uit naar deze periode en heb er erg veel zin in.  
Als u vragen heeft of er zijn nog onduidelijkheden, loop dan gerust even binnen. 
Groetjes Anne 
 
Parkeren schoolomgeving 
De verkeerssituatie in de schoolomgeving is niet het meest ideale wat we ons 
kunnen voorstellen. Met enige regelmaat hebben we hierover contact met o.a. 
gemeente en VVN. We spreken de hoop uit dat dit op den duur ook effect zal 
hebben. In de tussentijd verzoeken we iedereen zoveel mogelijk te voet of met 
de fiets naar school toe te komen. Geparkeerde auto’s leveren zonder meer een 
extra belasting voor de veiligheid op. Hierbij willen we u, wanneer u ondanks alles toch genoodzaakt 
bent met de auto te komen, met name verzoeken de parkeergelegenheid bij de Spar en het Medisch 
Centrum zoveel mogelijk te ontzien. De parkeergelegenheid daar is bedoeld voor klanten/bezoekers.  
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Voorleeswedstrijd 
Vrijdag 23 februari vond de Voorleeswedstrijd plaats in De Kattendans voor 
alle Bergeijkse basisscholen. Er deden 7 schoolkampioenen mee. Glenn 
was onze voorleeskampioen. 
Het werd echt heel spannend. Glenn was als laatste deelnemer aan de 
beurt. Hij gaf een knappe inleiding over het boek "Alaska" van Anna Wöltz 
en las daarna een mooi stuk uit het boek voor.  Het werd nog spannender, 
want alle voorlezers waren echt goed en het niveau lag dicht bij elkaar. Na 

volop aanmoediging voor Glenn koos de jury voor een andere winnaar. Maar wij zijn reuze trots op onze 
schoolkampioen! 
 
Namens de OV: hulpouders gevraagd 
Beste ouders, 
Op vrijdag 20 april zullen de landelijke Koningsspelen weer plaatsvinden. Ook wij zullen daar met onze 
school aan deelnemen in de vorm van een sportdag. De groepen 1 t/m 4 blijven op en rondom school. 
Zij zullen verspreid door het dorp sport en spellen aangeboden krijgen op de verschillende veldjes in 
het dorp. Hiervoor zijn we op zoek naar hulpouders die met de kinderen rond willen lopen en spelletjes 
doen. Voor de groepen 5 t/m 8 houdt dit in dat ze naar het sportpark in Bergeijk gaan en daar met 
andere groepen uit de gemeente een sportdag zullen hebben. Deze dag wordt in elkaar gezet door 
meester Harm, de gymdocent binnen onze gemeente. We zijn hiervoor op zoek naar ouders die kunnen 
rijden (groep 5), ouders die mee willen fietsen (groepen 6-7-8) en ouders die in Bergeijk mee willen 
helpen (dit kunnen ook de rij en fietsouders zijn). Tevens zijn we op zoek naar twee ouders die met de 
auto naar de oversteek van de provinciale weg ter hoogte van de Boevenheuvel willen staan om de 
kinderen veilig over te kunnen laten steken. Dit kan ook weer gecombineerd worden met het helpen in 
de bovenbouw. Dus heeft u op vrijdagochtend 20 april zin en tijd om mee te helpen, laat het dan weten 
via ovstwillibrordus@skozok.nl. Geef even aan waar de voorkeur om te helpen ligt. (onder- of 
bovenbouw) 
Alvast bedankt, namens de Koningsspelen-commissie 
 

Procedure gewijzigd:  
INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019 
Door verdere automatisering verloopt het inschrijven van nieuwe leerlingen vanaf heden 
via een link op onze website. Hieronder is de betreffende procedure nader beschreven.  
Vanzelfsprekend kunt u met vragen altijd terecht bij de directie via: 
infostwillibrordus@skozok.nl 

Voor kinderen die tussen 01-08-2018 en 01-08-2019 4 jaar worden èn voor kinderen die dit 
schooljaar nog 4 jaar worden en nog niet zijn ingeschreven op onze school.  
 
Kiest u voor onze school, dan volgt een aanmeldprocedure en vragen wij u een aantal 
digitale formulieren in te vullen op onze website.  
Ga hiervoor naar www.bsstwillibrordus.nl klik op ‘voor ouders’ en daarna op ‘nieuwe 
leerlingen’.  Vervolgens nemen we contact met u op. 
 
Om inzicht te krijgen in onze leerlingenaantallen voor het nieuwe schooljaar, verzoeken we 
u aanmelding te laten plaatsvinden voor 1 april aanstaande. 
 
U kunt, wanneer u zich vooraf wilt oriënteren op onze school, via dezelfde pagina op onze 
website een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.  
 
U bent van harte welkom!  
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Vanuit de werkgroep gezinsvieringen: Palmpasen 
Op zondag 25 maart gaan we om half 11 palmpasen vieren in de kerk. Natuurlijk weer 
met mooie palmpasenstokken met broodhaantjes, die we voor in de kerk ophangen zodat 
iedereen kan zien hoe hard jullie gewerkt hebben. Dat wil je niet missen! 
 
Hoe ziet zo’n palmpasenstok eruit?  
Je maakt van 2 latten een kruis en dat versier je door er b.v. crêpepapier om te wikkelen 
en er snoepjes en fruit aan te hangen. Aan deze palmpasenstok hoort ook een groene 
palmtak, deze kun je 1 week voor de viering gaan halen achter in de kerk. (Tijdens de 
viering worden er ook palmtakken uitgedeeld) Aan de achterkant van de stok draai je 
een oogje met daaraan een touwtje of ijzerdraadje zodat we ‘m goed op kunnen hangen 
in de kerk. Bovenop sla je een grote spijker voor ‘t broodhaantje dat je voor de viering bij binnengaan in 
de kerk ontvangt. 
 
Als je graag een broodhaantje ontvangt voor op je palmpasenstok, stuur dan vóór 21 maart even een 
mailtje naar a.versmissen@onsbrabantnet.nl (1 mailtje per familie maar zet er duidelijk in hoeveel 
broodhaantjes je nodig hebt, als je graag voorleest tijdens de viering mag je dat ook hier laten weten). 
Voor aanvang van de viering op 25 maart worden de broodhaantjes achter in de kerk uitgedeeld. 
Hopelijk tot dan! 
Werkgroep gezinsvieringen 
 
Kids in actie tijdens de KinderLoop voor basisschoolleerlingen 
Dit jaar wordt er op 23 en 24 juni weer een SamenLoop voor Hoop georganiseerd op 
de atletiekbaan in Valkenswaard. Naast de SamenLoop voor volwassenen en 
ceremonies willen we speciale aandacht geven aan kinderen door het organiseren 
van een KinderLoop voor basisschoolleerlingen. Dit is een verkorte sponsorloop, dus geen 24 uur maar 
24 minuten inzetten voor het goede doel. Kinderen van basisscholen kunnen hun eigen teams 
samenstellen maar ook individueel deelnemen aan deze actie. Kinderen krijgen zo ook de mogelijkheid 
om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Daarnaast worden er tijdens de SamenLoop allerlei 
activiteiten voor kinderen georganiseerd. De KinderLoop vindt plaats op zondag 24 juni en start om 
11.00 uur. 
 
Dirk Duizendpoot 
Dirk Duizendpoot is de mascotte voor KinderLoop Valkenswaard. Misschien bent u hem al tegen 
gekomen in het ED en het Valkenswaards Weekblad? Dirk Duizendpoot maakt een toer langs 
verschillende scholen om de KinderLoop te promoten. Ook op de school van uw kind(eren) komt Dirk 
langs! Daarnaast loopt hij natuurlijk ook rond op het evenemententerrein. 
 
Inschrijven 
Kinderen kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier dat op school 
wordt verstrekt. Dit kan ook op school ingeleverd worden in de paarse Dirk 
Duizendpoot-brievenbus.  
Inschrijven kan ook via valkenswaard.slvh@gmail.com. De betaling van 
het inschrijfgeld (€2,50 per kind met gratis t-shirt) kan worden voldaan 
tijdens de Samenloop. Voor meer informatie kunt u ook terecht op: 
www.samenloopvoorhoop.nl/valkenswaard 
We hopen op een grote deelname! 
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