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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 16         Datum: 23 april 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 
25 april:  20.00 uur: MR vergadering 
26 april:  Studiemiddag: alle kinderen vrij 
27 april:  Koningsdag: alle kinderen vrij 
30 april t/m 11 mei:  Meivakantie 
14 mei:   Luizencontrole 
22 mei:   Schoolreis 
   Riebas 17 
4 juni:   Schoolfotograaf 
   Riebas 18 
 

 
 
Bedankt 
Vrijdag jl. hebben we deelgenomen aan de Koningsspelen. Dankzij alle inzet van 
vrijwilligers is dit evenement voor iedereen fijn verlopen. 
Heel hartelijk bedankt daarvoor! 

 
Schoolreis 22 mei 
Al eerder hebben we het programma van deze dag bekend gemaakt:  
De groepen 1, 2 en 3 gaan naar ‘Speeltuin Kabouterdorp’ in Veldhoven 
De groepen 4 en 5 brengen een bezoek aan ‘Dippie Doe’ in Best 
De groepen 6 en 7 reizen af naar ‘Bobbejaanland’  in Lichtaart, België,  
de kinderen van zowel groep 6  als groep 7 zullen onder begeleiding rondlopen 
Groep 8 heeft op die dag een ander programma. 
Nadere, met name praktische, informatie ontvangt u per mail, de eerstvolgende 
Riebas komt vóór 22 mei namelijk niet uit. 
 
Geslaagd… en aan het werk!!! 
Afgelopen week is juf Anne (voormalig stagiaire in groep 1/2) afgestudeerd op de PABO.  
Anne heeft haar studie cum laude afgerond, dat is natuurlijk een felicitatie en een groot compliment 
waard! Ons bestuur, SKOzoK, heeft haar intussen een dienstverband aangeboden. Dit wil o.a. zeggen 
dat Anne de vervanging van juf Hélène, die van 15 mei t/m 6 juli a.s. verlof heeft, op zich gaat nemen.   
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Blokstage meester Dennis 
Met de meivakantie in zicht is voor mij het moment aangekomen dat ik me ga voorbereiden op de 
blokstage. Dit houdt in dat ik na de meivakantie vier weken aaneengesloten les ga geven. Juffrouw 
Monique en juffrouw Maria zullen ook gewoon aanwezig zijn in deze periode, maar werken dan buiten 
de klas of bieden ondersteuning waar nodig. Tijdens de blokstage start ook het praktijkonderdeel van 
mijn onderzoek, gericht op de leesmotivatie van de leerlingen. Dit betekent dat ik met de conclusies, 
voortgekomen uit het vooronderzoek, aan de slag ga in de praktijk.  Dit moet voor een verhoging van 
de leesmotivatie gaan zorgen. Gezien de mogelijke opbrengsten denk ik dat het een leuk en leerzaam 
proces zal zijn. Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan hoor ik dit graag. 
Groetjes, meester Dennis 

 
 
Herinnering TSO 
Op dit moment is een enthousiaste groep ouders samen met school en 
MR al even bezig om te kijken of we de tussenschoolse opvang (TSO) 
op andere wijze kunnen organiseren. Naar aanleiding van de TSO-
enquêteuitslag  heeft de medezeggenschapsraad aangegeven te willen 
gaan voor een opzet met vrijwilligers samen met een professional.  
 

Te weinig vrijwilligers 
Er is al van alles gedaan maar we hebben te weinig vrijwilligers om het schema sluitend te krijgen. 
Daarom deze oproep, want we hebben jullie hulp hard nodig. We nemen tot 1 juni de tijd om dit te 
organiseren. Is het tegen die tijd niet rond, dan geven we het terug uit handen aan externe instanties. 
De kosten zullen dan uiteraard hoger worden dan wanneer we (deels) met vrijwilligers gaan werken.  
 
Laatste oproep 
Afgelopen week ontving u een laatste oproep om aan te melden als vrijwilliger. Dit kan wekelijks, 
tweewekelijks, maandelijks, incidenteel: alles is bespreekbaar. Hoe meer mensen zich opgeven, hoe 
meer kans van slagen het heeft. Denk ook aan opa’s, oma’s en andere vrijwilligers, die wellicht toch al 
een dag per week thuis zorgen voor de lunch. Of aan een dag waarop je kind normaal thuis een 
boterham eet en je dus geen TSO nodig hebt. Ook zoeken we nog een coördinator. Zowel vrijwilligers 
als coördinator ontvangen een financiële vergoeding voor hun inzet.  
Graag ontvangen we van iedereen, uiterlijk woensdag 25 april,  een reactie op deze oproep.  
U ontving deze via een brief die we de kinderen hebben meegegeven. 
 
Vanuit de Typetuin: In groepsverband leren typen: de Typetuin start in oktober 
Bij voldoende aanmeldingen gaat bij St. Gemeenschapswerk De Rietstek op maandag 1 oktober 2018 
om 17:00 uur de klassikale typecursus van de Typetuin van start. Met 10 vingers blind leren typen, 
onder begeleiding van onze ervaren type-coaches, was nog nooit zo uitdagend. Schrijf je zoon/ 
dochter nu alvast in! Ontvang bij inschrijven voor 1 augustus een speciale scholenkorting. Meer info 
volgt direct na de meivakantie maar is ook alvast te vinden op www.typetuin.nl/vroegboekactie Wees 
er snel bij want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
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