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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 18         Datum: 4 juni 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 
13 juni:   20.00 uur: MR vergadering 
18 juni:   Riebas 19 
   Studiemiddag; vanaf 12.00 uur alle kinderen vrij! 
20 en 21 juni:  Rapportgesprekken 
29 juni:   Rapport mee naar huis 
   9.00-10.00 uur: Wen- wisseluurtje 
2 juli:   Riebas 
   Themadag 
3 en 4 juli:  Schoolverlatersdagen 
4 juli:   19.00 – 22.00 uur: afscheidsavond groep 8 
9 juli t/m 17 augustus:  Zomervakantie 
 
De kapstokregel van de maand juni…  

 
Personele inzet schooljaar 2018-2019 
Zoals afgelopen week bekend is geworden, gaat juf Penny ons met ingang van het nieuwe schooljaar 
verlaten. Dit betekent dat we ons nader moeten bezinnen op de personele inzet van het nieuwe 
schooljaar èn dat er zelfs een vacature ingevuld dient te worden. Daarmee zijn we al volop bezig. 
Zoals het er nu uitziet, kunnen we u hier binnen twee weken meer over laten weten. Ons streven is 
nog steeds om ruim voor de zomervakantie de personele inzet (verdeling leerkrachten over de 
groepen) rond èn gecommuniceerd te hebben.  
 
Vanuit de OV: Themadag: Oproep hulpouders 
Zoals u in de laatste Riebas kon lezen, staat op maandag 2 juli a.s. de themadag gepland. Daarin 
werd er ook gevraagd of er ouders zich aan wilden melden als hulpouders. Helaas hebben we daar 
weinig aanmeldingen op gekregen. 
 
Bij dezen dus nogmaals de vraag of er ouders zijn die zin en tijd hebben om op maandag 2 juli van 
8.30 tot ongeveer 14.15 uur te komen helpen.  We zoeken ouders die een groepje willen begeleiden, 
maar ook ouders die de onderdelen van die dag in goede banen willen leiden. 
 
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 .  
Bedankt namens alle kinderen! 
Werkgroep Themadag 
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Vanuit Accordeon Vereniging Lustige Klanken: t.a.v. de leerlingen van groep 4 
Wij zijn bij jullie in de klas geweest om te laten horen wat een gave muziek je kunt 
maken op een accordeon. Misschien heb jij er ook wel eens aan gedacht om een 
muziekinstrument te gaan bespelen. Je kunt nu GRATIS proeflessen krijgen om te 
kijken of accordeonspelen misschien iets voor jou is. Je krijgt dan ook GRATIS een 
accordeon te leen om op te spelen. Je hoeft nog geen muzieknoten te kunnen lezen, 
dat leren wij je ook. Deze lessen worden gegeven op donderdagavond om 18.30 uur 
in gemeenschapshuis Terlo in de Terlostraat te Bergeijk. De lessen worden gegeven door leden van 
Acc. Ver. Lustige Klanken in samenwerking met de leraar van muziekschool Art4U accordeon. Heb je 
er wel zin in, overleg even met je ouders, en neem contact op met : 
 
Dorien van den Broek 
Tel. 06-23362336/0497-574128 
e-mail : han.broek@planet.nl 
Bestuur Lustige Klanken Bergeijk 
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