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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 17         Datum: 22 mei 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 
22 mei:   Schoolreis, Riebas 17. 
25 mei:   Verkeersdag. 
4 juni:   Schoolfotograaf, Riebas 18. 
13 juni:   20.00 uur: MR vergadering. 
18 juni:   Riebas 19, Studiemiddag: alle kinderen vrij. 
20 en 21 juni:  Rapportgesprekken. 
29 juni:   Plakboek en rapport mee naar huis. 
   9.00-10.00 uur: Wen- wisseluurtje. 
 
De kapstokregel van de maand mei  

 
Verkeersdag 
Op vrijdag 25 mei vindt de jaarlijkse verkeersdag plaats. We willen graag het thema 'Spelen en het 
verkeer' centraal stellen. Daarom is er die dag voor de groepen 4 t/m 8 een Skate-clinic georganiseerd 
door Skate-a-way.Zij geven de volgende informatie: 
“Tijdens onze clinics staat veiligheid voorop. De deelnemers zijn verplicht het totale pakket aan 
bescherming te dragen. Dit bestaat naast de skates uit pols-, elleboog, kniebescherming en een 
helm. Kinderen gebruiken zoveel mogelijk hun eigen materialen. Als kinderen skates en of 
beschermmaterialen niet in hun bezit hebben, kunnen ze dit kosteloos bij ons lenen. Graag wel zoveel 
mogelijk spullen zelf meenemen.Pet/muts voor onder de helm is verplicht- als ze deze niet bij hebben, 
kunnen ze helaas niet deelnemen.” 
Aangezien groep 2/3 deze ochtend naar het IVN is, zal er door juf Anne en juf Penny met groep 1-2-3 
een alternatieve verkeersactiviteit georganiseerd worden op een ander tijdstip. 
 
Groepsindeling schooljaar 2018-2019 
Mede als gevolg van een stabiel leerlingenaantal, kunnen we voor het komende schooljaar wederom 
zes basisgroepen formeren. Na een zorgvuldig proces zijn we, met instemming van de medezeggen-
schapsraad, tot de volgende groepsverdeling gekomen: 
 

Groep Aantal leerlingen 

1-2 23 (incl. instroom door het jaar, voor zover nu bekend). 

2-3 24 

4-5 26 

5-6 25 

7 21 

8 25 
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In de leerlingenaantallen per groep zijn mogelijke in-/uitstromers vanwege verhuizingen zoveel 
mogelijk meegenomen.  Er kunnen nog kleine wijzigingen plaatsvinden, mede als gevolg van 
eventuele nieuwe aanmeldingen, doublures etc.  
Over de wijze waarop groepen gesplitst gaan worden, worden de betreffende ouders in een later 
stadium nader ingelicht. 
 
Op het moment zijn we met elkaar in gesprek over de personele inzet in de verschillende groepen. 
Hierover hopen we U in de volgende Riebas nader te kunnen informeren.  
 
Indien een en ander vragen bij u oproept, dan kunt u vanzelfsprekend altijd terecht bij de huidige 
leerkacht(en) van uw kind. 
 
Tussenschoolse opvang (overblijven). 
De afgelopen periode heeft de MR en een werkgroep van enthousiaste ouders zich gebogen over de 
organisatie van de tussenschoolse opvang “nieuwe stijl”. Uit de daaronder liggende ouderenquete is 
gebleken dat een grote groep ouders de voorkeur geeft aan organisatie van het overblijven door 
vrijwilligers, aangestuurd door een professional.  
Er is inmiddels veel energie gestoken in het werven van vrijwilligers. Bij dezen willen we iedereen 
bedanken voor het meedenken en het reageren op oproepen. Helaas hebben we afgelopen week 
moeten constateren dat we onvoldoende respons op alle wervingsacties hebben gekregen. Het gaat 
ons dus niet lukken de TSO te organiseren zoals hierboven omschreven. 
Vanzelfsprekend hebben we ons in de afgelopen weken ook verder georiënteerd op de markt. Op het 
moment wordt er nader contact gezocht  met verschillende organisaties voor kinderopvang, om te 
bezien wat zij voor ons kunnen betekenen. De bestaande organisatie van de TSO wordt voorlopig  
gecontinueerd. Het streven is om in het nieuwe schooljaar in rustiger vaarwater te kunnen starten.  
Via de Riebas houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 
 
AVG (privacywetgeving) 
Per 28 mei treedt een Europese verordening op het gebied van privacy in werking, die vanaf die 
datum in heel Europa van toepassing is: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Hierdoor vervalt de oude (Nederlandse) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de 
verordening is het verzekeren van een nog betere bescherming van persoonsgegevens. Deze wet 
brengt voor ons met zich mee dat goed gekeken moet worden naar de wijze waarop wij met 
privacygevoelige zaken omgaan en hoe wij er voor zorgen dat privacy optimaal gewaarborgd 
is. Aandachtspunten zijn onder meer de leerlingenadministratie, het bestand voor de nieuwsbrief of 
beelden die worden gemaakt tijdens activiteiten. 
Inmiddels is op bestuursniveau bezien welke stappen er nodig zijn om er voor te zorgen dat de wet 
goed wordt uitgevoerd. Een van die stappen is het invoeren van de functie ‘Functionaris Gegevensbe-
scherming’, zeg maar een interne privacy-toezichthouder. De GMR is hierbij betrokken. Daarnaast is 
een projectgroep, met daarin een vertegenwoordiging van alle geledingen die binnen SKOzoK met 
persoonsgevoelige informatie te maken hebben, aan het werk om op lopende processen duidelijk te 
krijgen om daarna stappen te kunnen zetten die nodig zijn om optimale privacy te waarborgen.  
In de loop van deze week volgt meer informatie, deze zullen we per mail met u delen.  
 
Update vanuit de MR 
25 april jl. heeft de MR weer samen met de SR vergaderd. Hierbij geven wij graag weer een korte 
samenvatting van de besproken onderwerpen.  
We hebben gesproken over de nieuwe privacywet en de gevolgen daarvan voor school. De directie 
van SKOzoK zal dit thema verder oppakken. Advies van de MR: school moet van tevoren duidelijk 
maken waar welke gegevens gedeeld worden en met welk doel. Ook het publiceren van foto’s moet 
onder de loep genomen worden. 
De kwaliteitsondersteuner heeft ons een uitgebreide update gegeven over de Datamuur. Ze heeft de 
resultaten van dit jaar afgezet tegen die van vorig jaar en toegelicht. 
Ook hebben we kort gesproken over de status rondom de TSO. Door gebrek aan vrijwilligers is TSO 
met alleen vrijwilligers geen optie en ook TSO met 1 professional in combinatie met vrijwilligers is een 
uitdaging. De groep van reeds aangemelde enthousiaste vrijwilligers doet een ultieme poging om toch 
voldoende mensen te werven. Tot slot is het voorstel voor de groepsindeling van volgend jaar met ons 
gedeeld. 
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In de volgende vergadering zullen we het - buiten de steeds terugkerende agendapunten - o.a. gaan 
hebben over de TSO en de visie op brede school.  
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar en de vergaderdata - de volgende is woensdag 13 juni - 
worden in de Riebas vermeld. De MR is per e-mail te bereiken via MrStWillibrordus@Skozok.nl. 
Natuurlijk kun je altijd een van de MR/SR leden aanspreken als je vragen hebt, opmerkingen wilt 
plaatsen of onderwerpen aan wilt dragen. 
 
Vanuit de OV: Themadag 
Op maandag 2 juli a.s. staat de themadag gepland. Het belooft een leuke dag te worden, die in het 
teken staat van gezellig samen een leuke afsluiting van het schooljaar beleven. Het thema van deze 
dag is “Beestenboel”. Over de invulling van die dag laten we jullie nog even in spanning. 
We zijn voor die dag op zoek naar hulpouders die een groepje kinderen kunnen begeleiden bij alles 
wat er die dag staat te gebeuren. Heeft u deze maandag zin en tijd om te komen helpen, dan kunt u 
dit laten weten door een mail te sturen naar ovstwillibrordus@skozok.nl .  
In de volgende Riebas komt nog verdere informatie over de invulling van deze dag. Wel kunnen we 
vast mededelen dat die dag een continurooster (8.30 – 14.15 uur) gedraaid gaat worden. Alvast 
bedankt!  
 
Vanuit de OV: Oproep verkeersbrigadiers 
Het is nog ver weg, het nieuwe schooljaar, maar toch al een verzoek aan u om komend schooljaar 
mee te brigadieren. Voor de (nieuwe) brigadiers is er een instructie door onze wijkagent. 
 
Al jaren helpen ouders/verzorgers er aan mee om onze kinderen veilig over te laten steken. Hier zijn 
we erg blij mee, omdat er toch vaak gevaarlijke situaties ontstaan door bijv. laden/lossen bij de Spar, 
de bus, maar ook door de “gewone” drukte van alle kinderen en overig verkeer. 
Het afgelopen schooljaar heeft een groep betrokkenen zich wederom geweldig ingezet. Het zou fijn 
zijn als ouders/verzorgers zich beschikbaar zouden stellen voor het brigadieren. Het is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, het zijn ònze kinderen.  
 
Ook voor het komende schooljaar zouden we graag weer een beroep op u doen. Bent u in de 
gelegenheid om u af en toe eens vrij te maken om onze schoolgaande kinderen veilig te laten 
oversteken bij de basisschool? Meldt u alstublieft aan, we kunnen uw hulp goed gebruiken. In de 
praktijk komt het er op neer dat u ongeveer 10 tot max. 15 dagen per schooljaar ingezet wordt. U kunt 
zelf aangeven wanneer het u schikt. U kunt zich ook opgeven om als invalkracht te fungeren. Dan 
wordt u niet ingeroosterd, maar benaderd op momenten dat er door omstandigheden uitval is. 
 
Wanneer brigadieren? 
Een volwassen verkeersbrigadier brigadiert altijd samen met 1 van de leerlingen van groep 8. De 
tijden waarop er gebrigadierd moet worden zijn: 
 
Dagdeel  
08:15 uur - 08:30 uur 
12:00 uur - 12:15 uur (’s woensdags van 12:15 uur – 12:30 uur) 
 
Dagdeel  
13:00 uur – 13:15 uur (behalve op woensdag en vrijdag) 
15:30 uur – 15:45 uur (behalve op woensdag en vrijdag) 
 
Via bijgevoegd aanmeldingsformulier kunt u uw inzet aangeven per dagdeel. 
 
Aanmelden? 
Graag! Vul daarvoor het onderstaande formulier in en stuur dit naar frankenyvonne@habjekip.nl. 
Veel gegevens op het formulier zijn noodzakelijk voor de verzekering en de formele aanstelling als 
zijnde brigadier bij de gemeente Bergeijk. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen. 
 
Alvast bedankt, 
Met vriendelijke groet, de Oudervereniging.  
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Verkeersbrigadier schooljaar 2018-2019 
 

Noteer hieronder uw gegevens: 

Naam  

Voornamen  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

E-mail adres  

 
Kruis in onderstaande tabel uw voorkeurstijden aan! 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08:15 – 08:30 
en 
12:00 – 12:15 
(woensdag 12:15- 
12:30) 

     

13:00 – 13:15 
en 
15:30 – 15:45 

  N.v.t.  N.v.t. 

 

Evt. opmerkingen (bijv. liefst alleen op maandag, liefst 1 aaneengesloten week, alleen ochtenden)  
 
 
 
 

 
 
Vanuit de Typetuin: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start 
Zit je kind volgend schooljaar zit in groep 6, 7 of 8?, geef het dan een voorsprong voor de rest van 
zijn/haar leven! Schrijf in voor 1 augustus en ontvang extra voordeel. 
 
Leren typen gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach 
boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haareigen niveau. Hierdoor is het 
tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.   
 

Startdatum: maandag 1 oktober 2018 

Lestijd: 17:00 tot 18:00 uur 

Leslocatie: St. Gemeenschapswerk De Rietstek, Hennepstraat 6 a 5561 AC RIETHOVEN 

 

 De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 

 Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau. 

 Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie. 

 Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

 Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! 

 De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 

 Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl ). 
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Kies je korting (bij aanmelding vóór 1 augustus 2018) 
 
Prijs cursus Directe schoolkorting Keuze-korting 

€175 €10 Optie 1: 
Een jaar lang gratis toegang tot 
Rekentuin, Taalzee en Words & 
Birds t.w.v. €40,-. Je betaalt €165. 

Optie 2: 
Of €15 extra korting, je 
betaalt dan €150. 

 Korting wordt direct 
berekend 

Gebruik promocode KORTING15 wanneer je kiest voor optie 2. 
Meer info op https://www.typetuin.nl/vroegboekactie 

 
Inschrijven is een fluitje van een cent 
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het 
bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
5) Kies je voor optie 2 van de keuze korting, vul dan promocode KORTING15 in.  
6) Rond de inschrijving verder af.  
 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  
Met vriendelijke groeten,   
Team van de Typetuin 
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