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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 19         Datum: 18 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 
20 en 21 juni:  Rapportgesprekken 
29 juni:   Rapport mee naar huis 
   9.00-10.00 uur: Wen- wisseluurtje 
   11.00-12.00 uur: Ouderdankmoment 
2 juli:   Riebas 
   Themadag (continurooster, zie hieronder). 
3 en 4 juli:  Schoolverlatersdagen groep 8. 
4 juli:   19.00 – 22.00 uur: afscheidsavond groep 8 
6 juli:    Calamiteitendag 
9 juli t/m 17 augustus:  Zomervakantie 

 
Wen-/wisseluurtje 

Tijdens het wen-wisseluurtje (29 juni) maken de kinderen nader kennis met hun groep èn hun 
leerkracht(en) van het komende schooljaar. 
Jongste kleuters die instromen vóór de herfstvakantie worden hier eveneens voor uitgenodigd.  

 
Ouderdankmoment 
We willen alle ouders, verzorgers, opa’s en oma’s die ons op welke manier dan ook geholpen hebben 
dit schooljaar, enorm bedanken voor hun steun en inzet. Zonder jullie goede hulp zou het niet mogelijk 
zijn geweest om allerlei activiteiten goed te laten verlopen. We nodigen jullie daarom uit op het 
“ouderdankmoment” op vrijdag 29 juni om 11.00 uur in de speelzaal.  
 

Themadag 2 juli 
Op maandag 2 juli a.s. staat de themadag gepland. Die dag zullen de kinderen een 

continurooster draaien. Ze worden om 8.30 uur op school verwacht. Geef uw kind(eren) 
een lunchpakketje mee en drinken voor bij de lunch. Voor de overige versnaperingen 

(drinken en iets lekkers) wordt gezorgd. 
De dag zal in het teken staan van “beestenboel”, waarbij de activiteiten plaats vinden op en 

rondom school. Vanaf 14.15 uur zijn de kinderen vrij en mogen ze dus naar huis of opgehaald 
worden. We hopen dat het een leuke dag gaat worden. 
Werkgroep Themadag 
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Calamiteitendag 
De calamiteitendag is in het rooster van vakanties en vrije dagen opgenomen om in te zetten op een 
moment waarop zich een onverwachte omstandigheid voordoet. Denk hierbij aan weersinvloeden etc.. 
Dit schooljaar hebben we hiervan geen gebruik hoeven maken, daarom is 6 juli a.s. definitief een vrije 
dag. 
 
Vakantierooster 2018-2019 inclusief studiedagen 
Het vakantierooster hebben we al eerder gepubliceerd. Inmiddels hebben we, in overleg met de 
medezeggenschapsraad, daar nog een aantal studiemomenten voor het team (dus vrije dagen voor 
de kinderen) een toegevoegd. Hieronder het complete overzicht. 

 

Studieochtend, vrijdag 21-sep * 

Herfstvakantie 15-okt 19-okt 

Studieochtend, donderdag 6-dec * 

Kerstvakantie 24-dec 4-jan 

Studieochtend, woensdag 6-feb * 

Voorjaarsvakantie 4-mrt 8-mrt 

Studiemiddag, dinsdag 26-mrt * 

Meivakantie 22-apr 3-mei 

2e Paasdag (in meivakantie) 22-apr * 

Koningsdag (in meivakantie) 27-apr * 

Hemelvaart 30-mei 31-mei 

2e Pinksterdag 10-jun * 

Studiedag, maandag 17-jun * 

Calamiteitendag, ovb. 5-jul * 

Zomervakantie 8-jul 16-aug 

 
Afscheid juffen Penny en Helma 
Een beetje verdrietig zijn we er wel onder, maar het afscheid komt er ècht aan: 
juf Penny en juf Helma gaan ons verlaten, ze zijn vanaf het nieuwe schooljaar 
elders aan het werk. 
Juf Penny zal daar, op donderdagmiddag 5 juli, in alle groepen aandacht aan 
besteden. Vervolgens is er die middag, nà schooltijd, voor belangstellenden 
nog even de gelegenheid om haar de hand te schudden. 
Juf Helma neemt pas afscheid nà de zomervakantie. Zij heeft er voor gekozen 
om dit op vrijdag 28 september te doen. Hierover zullen we later meer 
publiceren. 

 
Tussenschoolse opvang (overblijven) 
Zoals al eerder aangegeven is het organiseren van tussenschoolse opvang op onze school niet 
mogelijk gebleken met inzet van hoofdzakelijk vrijwilligers. 
Op dit moment zijn we in gesprek met een aanbieder, die ons wellicht tussenschoolse opvang kan 
bieden onder leiding van professionals en een enkele vrijwilliger, tegen een schappelijke prijs. Uiterlijk 
volgende week krijgen we hierover uitsluitsel.  
Indien we besluiten met deze aanbieder in zee te gaan, dan is de re-organisatie van onze TSO, naar 
alle waarschijnlijkheid, aan het begin van het nieuwe schooljaar nog niet helemaal rond. We zullen 
dan nog een korte periode gebruik maken van de diensten die ’t Blusserke ons op dit vlak biedt, tegen 
de huidige voorwaarden.  
Indien we niet tot zaken komen met een nieuwe aanbieder, dan moeten we ons nader beraden op de 
ontstane situatie. ’t Blusserke heeft inmiddels aangegeven in ieder geval tot de kerstvakantie een 
TSO-aanbod te kunnen verzorgen. 
Bovenstaande is allemaal nog onder voorbehoud zoals u begrijpt. Komende week volgt meer 
informatie.  
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Update vanuit de MR 
Op 13 juni zijn de MR en SR voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar geweest. We hebben het in 
deze vergadering onder andere gehad over de samenstelling van de MR en SR voor het komende 
schooljaar. De zittende leden geven aan allen in hun huidige rol nog een jaar aan te willen blijven.  
De PMR heeft samen met de OMR en SR de RI/E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) doorgenomen.  
De directie heeft de MR en SR weer meegenomen in de voortgang van het School Ontwikkelingsplan 
(SOP). De speerpunten lezen en rapportage worden afgerond en geëvalueerd in het teamoverleg. De 
mogelijke speerpunten voor volgend jaar zijn gedeeld met de MR.  
Ook de MR heeft een lijst gemaakt met mogelijke speerpunten. In de eerste vergadering van het 
nieuwe schooljaar zullen we een keuze maken van 3 punten uit deze lijst. 
De datavoorstellen voor studiedagen in het komende schooljaar zijn besproken en goedgekeurd door 
de MR. Ook de laatste stand van zaken m.b.t. de TSO heeft Stan gedeeld. Verder hebben we nog van 
gedachten gewisseld over de visie op krimp en de kijk op een brede school.   
Vanuit de MR en SR wensen wij iedereen alvast een hele fijne zomervakantie toe! 
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar en de vergaderdata 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: ouders bedankt! 
Het schooljaar 2017-2018 loopt alweer bijna op zijn einde. Een jaar waarin de kinderen weer veel 
geleerd hebben. Een jaar waarin wij als oudervereniging geprobeerd hebben om weer veel leuke 
activiteiten te organiseren voor de kinderen; een leuk schoolreisje, een bezoek van Sinterklaas in zijn 
hoogwerker, een kerstviering met de KBO en de liederentafel, carnaval, een koningsdag die in het 
teken stond van sport en spel en dan de themadag die nog gepland staat. 
Dit hadden wij niet voor elkaar gekregen zonder hulp van ouders van de kinderen, jullie dus! Dit jaar 
hebben we vanuit de oudervereniging gewerkt met een nieuwe opzet, ouders hebben de kans 
gekregen om met (een deel) van de oudervereniging bepaalde activiteiten te organiseren.  Dit heeft op 
vele punten positief uitgepakt. Hoe we hier komend schooljaar mee verder gaan, gaan we nog 
evalueren. Op welke manier je je als ouder ook hebt ingezet…… bij deze een dankjewel! 
Groetjes van de oudervereniging 

 
Vanuit de OV: Oproep verkeersbrigadiers 
Beste ouders, 
Een paar weken geleden heeft er een oproep in de Riebas gestaan om u aan te melden als brigadier. 
Misschien is u dit ontgaan, ik heb namelijk erg weinig reacties gehad. Vandaar een tweede oproep. 
Heeft u, maximaal 15 dagen per schooljaar, tijd om onze kinderen veilig mee over te laten steken? 
U kunt zelf aangeven op welke dagen/tijden het u schikt. Het rooster wordt in de zomervakantie 
gemaakt voor het hele schooljaar. Indien onverhoopt niet kunt op een dag dat u ingepland staat is 
ruilen uiteraard geen probleem. Mocht u vragen hebben of verdere informatie, stel deze dan gerust. 
Bent u bereid mee te brigadieren, vul dan onderstaand formulier in. 
Alvast hartelijk dank, 
Yvonne Habraken 
Coördinator verkeersbrigadiers 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
R.K. Basisschool St. Willibrordus,  
Schoolstraat 15,   
5561 AH Riethoven. 
 
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)  
 
 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 
 
Namens de Werkgroep Gezinsvieringen 
Hoi, 
Het einde van het schooljaar is alweer bijna in zicht en daar willen we op 
zondag 24 juni om half 11 in de kerk van Riethoven even bij stilstaan tijdens 
een “einde schooljaarviering”. Speciaal uitgenodigd zijn de communicanten en 
vormelingen van afgelopen jaar. Ook het St. Anna-Gilde zal in vol ornaat 
aanwezig zijn voor het uitdelen van de traditionele Rythoviuskoeken (voorheen 
Pinksterkoeken) aan alle kinderen. Na de viering is er ranja, koffie en thee met 
ook iets lekkers voor de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s enz. en gelegenheid 
om even gezellig na te kletsen. Graag zien we jullie zondag 24 juni om 10.30 
uur in de kerk ! 
Tot dan, Werkgroep Gezinsvieringen 
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Lekker lezen …. ook in de vakantie 

 
Nog even en de zomervakantie komt eraan! Alle kinderen hebben zes weken vrij 
om leuke dingen te doen: of ze nu op vakantie gaan of lekker thuisblijven. Om 

een zomerdipje te voorkomen in het leesniveau is het erg belangrijk dat kinderen 
blijven doorlezen in de vakantie.  
 

Kinderen van groep 3 tot en met 5 kunnen daarom meedoen met het 
Zomerlezen. Een paar dagen voor de vakantie krijgen ze een strippenkaart en 

een papieren zak van de leerkracht. Het is de bedoeling dat ze in de vakantie 
drie boeken lezen, maar meer mag natuurlijk ook! Dit mogen boeken zijn uit de 

schoolbibliotheek, een bibliotheekvestiging, eigen boeken of de VakantieBieb-
app. Op de achterkant van de strippenkaart wordt aangegeven van ze van de 
gelezen boeken vinden. 

De papieren zak kan versierd worden en hierin stoppen ze het boek wat ze het 
leukst vinden.  

 
Na de vakantie worden de versierde boekenzakken mee naar school genomen. 
Samen gaan we dan ‘speeddaten’ met de boeken. Zo kunnen de kinderen hun 

klasgenoten enthousiast maken over hun favoriete boek. De versierde 
boekenzakken krijgen een plaatsje in de klas zodat iedereen ze kan bewonderen. 

Alle kinderen die hebben meegedaan met het Zomerlezen krijgen als beloning 
een echt Zomerlees-certificaat! 
 

Vlak voor de zomervakantie begint, mogen alle kinderen extra boeken lenen uit 
de schoolbibliotheek om tijdens de vakantie lekker te kunnen doorlezen. Het is 

heel fijn als u als ouder het lezen in de vakantie blijft stimuleren. 
 
Met vriendelijke groet, ook namens leerkrachten en vrijwilligers, 

 
Hilde Crielaars-Thunnissen, 

Lees-/mediaconsulent de Bibliotheek op school 
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