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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 2           Datum: 11 september 2017 
 
 
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 september:  20.00 uur: MR vergadering 
20 en 21 september: Kennismakingsgesprekken 
25 september:   Riebas 3 
4 t/m 13 oktober: Kinderboekenweek 
9 oktober:  Riebas 4 
12 oktober:  Reis door de School 
16 t/m 20 oktober:  Herfstvakantie 
 
De kapstokregel van de maand september…  
 
Stakingsactie 5 oktober 
Medio deze week ontvangt u nadere informatie betreffende onze mogelijke deelname aan de 
landelijke stakingsactie in het primair onderwijs.  
 
Herhaling: wijziging studieochtend 
De studieochtend van 13 oktober gaat niet door, de kinderen worden deze dag gewoon op school 
verwacht. Dit heeft van doen met het feit dat op deze datum een kennismakingsactiviteit voor groep 8, 
betreffende het voortgezet onderwijs, is gepland. De studieochtend van 13 oktober wordt naar een 
ander moment verplaatst. We maken dit tijdig kenbaar. 
Mocht deze agendawijziging leiden tot vragen van uw kant, dan kunt u e.e.a. tot het einde van deze 
week kenbaar maken bij de directie (infostwillibrordus@skozok.nl).  
 
Kennismakingsgesprekken 
Betreffende de kennismakingsgesprekken ontvangt u deze week een uitnodiging. Eerder 
informeerden wij u al over deze gesprekken. Zie hiervoor Riebas 1 en oudermail d.d. 6 en 8 
september 2017.  
 
Vernieuwing kindermeubilair op school 
Ons bestuur heeft middelen beschikbaar gesteld om – op termijn – het gehele leerlingenmeubilair op 
school te vernieuwen. Dit schooljaar (eind september) worden groep 4 en groep 7/8 voorzien van 
nieuwe tafels en stoelen. In de komende jaren zijn steeds twee andere groepen aan de beurt. Welke 
groepen dit zijn is afhankelijk van het toegekende jaarbudget dat we afzetten tegen het 
leerlingenaantal van een groep.  
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Groep 8 zoekt technisch Lego 
In de groepen 7 en 8 besteden we dit schooljaar weer aandacht aan 
techniek. Groep 8 gaat deelnemen aan de First Lego League. Het 
thema van de Lego League 2017/2018 is water (hydrodynamics). 
Groep 8  gaat een robot ontwerpen, bouwen en programmeren die deel 
zal nemen aan een bloedstollend spannende robotwedstrijd. Naast het 
spelen van robotwedstrijden, wordt de groep ook technisch beoordeeld op robot design, 
programmatuur en het naleven van de FIRST® Core Values (samenwerking, sportiviteit, teamspirit) 
Voor het bouwen van de robot wordt gebruik gemaakt van het LEGO Mindstorms™ platform 
uitgebreid met aluminium profielen, sensoren, krachtige DC- en servomotoren en zelfgemaakte 
onderdelen.  
Hiervoor zijn we op zoek naar meer (heel veel) technisch lego. Heeft u thuis technisch lego wat niet 
meer wordt gebruikt?  Groep 8 is daar heel erg blij mee. U kunt het afgeven op de basisschool. Kent u 
iemand die technisch lego over heeft? Geef ons een seintje en we komen het graag ophalen.  
 
Vanuit de Oudervereniging  
Een nieuw schooljaar betekent ook voor de Oudervereniging weer een nieuwe start om activiteiten 
organiseren. Mag ik u even voorstellen aan de leden van de Oudervereniging van het schooljaar 
2017-2018  
Saskia Kennis, voorzitter,   Moeder van Fenne en Guus  
Sindy Antonis, penningmeester,  Moeder van Kyra en Roy  
Yvonne Habraken, Lid,    Moeder van Gijs, Myrthe, Sylke, Wies  
Rianne van Oorschot, Lid,  Moeder van Mika en Luca  
Saskia v.d. Wijdeven, Lid  Moeder van Roy en Lynn  
 
Activiteitenoverzicht  
Het schooljaar is weer van start, zo ook de organisatie van de activiteiten welke de school in 
samenwerking met de OV organiseert. Hierbij het activiteitenoverzicht met de data waarvoor wij jullie 
t.z.t. weer zullen vragen om hulp. Noteer ze alvast in je agenda/op de kalender 
Sinterklaasuitstapje november 2017 (t/m groep 5)  
Kerst    22 december 2017  
Carnaval   9 februari 2018 
Koningsspelen   20 april 2018 
Schoolreis   22 mei 2018  
Themadag   2 juli 2018 
 
Contributie  
In de maand september zal de contributie voor de oudervereniging, door middel van automatische 
incasso, worden afgeschreven van uw rekening. Indien u nog geen automatische incasso hebt 
afgegeven, dan gelieve dit formulier op te vragen bij Sindy Antonis via email adres: 
ovstwillibrordus@skozok.nl. Het formulier wordt u dan toegestuurd. Bedragen welke binnen onze 
school worden gehanteerd zijn als volgt: Groep 8: € 20,00 Groep 1 t/m 7: € 30,00  
(Mocht uw bankrekeningnummer zijn gewijzigd gelieve dit dan door te geven dmv het afgeven van een 
nieuwe machtiging.) 
 
Even nader voorstellen… onze sportcoach 
Mijn naam is Harm Tielemans, 29 jaar en ik ben woonachtig in het 
Kempische Bladel met vriendin en 1 (bijna 2) kind(eren). Ik ben een 
fanatiek beoefenaar van verschillende sporten geweest, waaronder 
handbal, voetbal, tennis, handboogschieten, paardrijden, basketbal en 
ATB. Momenteel beoefen ik nog een individuele sport namelijk Fitness. 
Dat beoefenen van sporten is uiteindelijk de rode draad van mijn 
dagelijkse werkzaamheden geworden. Het kan dus echt: “Van je hobby je 
beroep maken!” Na het behalen van mijn HAVO diploma aan het Pius-X College te Bladel ben ik gaan 
studeren aan de Fontys Sporthogeschool te Tilburg. Nadat ik deze afgerond had wilde ik meer en ben 
ik Biologie gaan studeren aan het Moller College te Tilburg. Daarna wilde ik nog doorstuderen en heb 
ik 1 jaar Rockacademie gedaan. Dit omdat ik naast het sporten nog een hobby heb in de vorm van 
Muziek maken.  In 2006 ben ik begonnen als pedagogisch medewerker bij kinderopvang Nummereen 
te Eersel. Dit heb ik gedaan totdat er in Bergeijk Combinatiefunctionarissen sport gezocht werden.  
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Dit heb ik met beide handen aangegrepen en ben vanaf 2013 werkzaam vanuit kinderopvang 
Nummereen voor SKOzoK, RBOB en de gemeente Bergeijk. 
Inmiddels werk ik samen met een groep van 10 vakdocenten lichamelijke opvoeding verdeeld over de 
verschillende gemeentes. Ik verzorg de gymlessen voor oa. de st. Willibrordusschool  en ben 
daarnaast ook coördinator voor andere scholen in de gemeente Bergeijk. Binnen deze rol als 
coördinator heb ik nog 5 dagen dat ik zelf gymles geef en 6 studenten sport gerelateerd opleid, binnen 
ons stage leerbedrijf; Sportstage de Kempen. Buiten het geven van de gymlessen zal ik een uur in de 
week vanuit Bergeijk Active in het buitenschoolse sportaanbod een les verzorgen. De kinderen uit 
gemeente Bergeijk hebben dus kans om samen met hun “eigen” gymmeester lekker een uurtje na 
school te gaan sporten en bewegen.  Tot slot wil ik nog aangeven dat ik een open communicatie hoog 
in het vaandel heb en wil jullie dan ook vragen om mij direct te benaderen (email of telefoon) op het 
moment dat jullie vragen of opmerkingen hebben die te maken hebben met de gymlessen of het 
buitenschools programma. Uiteraard is het ook mogelijk om op de dagen, wanneer ik les geef gewoon 
even binnen te lopen als “de nood hoog is”.  
Met vriendelijke groet, 
Harm Tielemans 
Combinatiefunctionaris Gemeente Bergeijk 
Kinderopvang Nummereen | SKOZOK | Gemeente Bergeijk |  
RBOB | Bergeijk Active | www.bergeijk.nl/bergeijkactive | 
h.tielemans@bergeijk.nl | 0657319398 
 
Hallo allemaal, 
Misschien hebben sommigen van jullie mij al zien lopen op school. Mijn naam is 
Anne van Rijbroek en ik ben 20 jaar oud. Ik ben vierdejaars studente aan 
Hogeschool de Kempel, wat betekent dat ik dit jaar in mijn laatste jaar zit. Mijn 
afstudeerstage mag ik uitvoeren in groep 1/2 bij juf Hélène en juf Helma. Je zult me 
vooral op de maan- en dinsdagen gaan zien en af en toe een hele week. 
 
Even iets kort over mijzelf zodat jullie een idee krijgen van wie ik ben. Samen met 
mijn zusje Kim, vader en moeder woon ik in Dommelen. In de avonden en het 
weekend ben ik vaak te vinden in de Plus waar ik werk als caissière en vakkenvuller. 
In de vrije tijd die dan nog overblijft, teken ik graag en vind ik het soms ook heerlijk 
om eens lekker op de bank te ploffen met een goed boek of een leuke film. Om toch 
nog een beetje fit te blijven, ga ik af en toe ook nog naar de sportschool. Verder 
houd ik van lekker eten en vind ik het leuk om te reizen. Ik heb er alle vertrouwen in dit schooljaar met 
succes af te studeren in deze leuke klas bij deze leuke juffen. Ik heb erg veel zin in het nieuwe 
schooljaar en hoop jullie ook. Heb je nog vragen voor me of wil je graag nog wat weten, loop gerust 
binnen zou ik zeggen. 
Groetjes juf Anne 
 
Hallo, het nieuwe schooljaar is weer begonnen!  
Vorig jaar heb ik het staartje van het studiejaar mee mogen draaien en ook dit 
jaar loop ik weer stage bij juf Monique in groep 5/6. 
Dus kort nog even een opfrismomentje. Mijn naam is Dennis Heesterbeek. 
Ik ben een groot fan van films/series, lezen en sport.  
Een kleine twee jaar geleden heb ik al eens op de Willibrordus stage mogen 
lopen in destijds groep 4/5 en groep 1/2. Na een uitstapje naar De Beisterveld 
in Bergeijk en een paar ervaringen rijker, ben ik ondertussen bezig aan de 
afronding van mijn opleiding. Onderdeel van deze afronding is een onderzoek 
dat op de stageschool plaats vindt. Belangrijk is daarbij een onderwerp wat ligt binnen mijn eigen 
interesse en aansluit bij de stageschool. 
Tijdens mijn studie heb ik het altijd interessant gevonden hoe ik als leerkracht kinderen zo optimaal 
mogelijk kan betrekken bij de leerstof. Welk leerkrachtgedrag zorgt voor die betrokkenheid? Lukt het 
kinderen om zichzelf te motiveren? In mijn onderzoek zal de mijn focus gericht zijn op de leesmotivatie 
van de kinderen en dus hoop ik tijdens mijn stage niet alleen de kinderen iets bij te kunnen brengen, 
maar ik hoop ook vooral veel van de kinderen te mogen leren. 
Groetjes en tot snel, 
Dennis Heesterbeek 
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Betreft: oproep voor ouderlid Ondersteuningsplanraad Passend onderwijs De Kempen 
Beste ouders, MR-leden, 
Vanaf 1 augustus 2014 werkt het onderwijs met 'passend onderwijs'. Dit betekent dat er voor ieder 
kind een passend onderwijsaanbod moet zijn. Dat wordt in onze regio geregeld door het 
Samenwerkingsverband De Kempen. Alle scholen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en 
speciaal onderwijs van onze regio maken deel uit van dit samenwerkingsverband. 
(www.podekempen.nl) 
Ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad 
Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs en beschrijft 
in haar ondersteuningsplan het beleid van het samenwerkingsverband.  
 
Kernthema’s zijn: 
de kwaliteit van de basisondersteuning; 
extra ondersteuning voor leerlingen in het regulier onderwijs; 
verwijzing naar en toelating door SBO en SO; 
afstemming en samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en de jeugdzorg; 
het financiële beleid van het samenwerkingsverband; 
 
Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap over dit ondersteuningsplan door deelname in 
de ondersteuningsplanraad (OPR). Vanuit SKOzoK nemen één ouder en één personeelslid zitting in 
de OPR. Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband wordt eens in de vier jaar 
vastgesteld en jaarlijks geactualiseerd. De OPR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Ter 
voorbereiding op elke vergadering dienen inhoudelijke stukken te worden gelezen. 
 
Vacature 
Door vertrek van een ouderlid is er een vacature ontstaan voor een ouder met een kind op een 
SKOZOK basisschool. Wij zijn op zoek naar kandidaten die: 
zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband, 
bovenschools kunnen denken en handelen,  
bij voorkeur ervaring hebben met medezeggenschap (het is niet nodig om lid te zijn van een MR). 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze vacature? Stuur daarvoor uw curriculum vitae en een korte motivatie 
naar het volgende emailadres: gmr@skozok.nl. Bij meer aanmeldingen wordt er een verkiezing 
gehouden door de GMR. 
Meer informatie over de ondersteuningsplanraad en het samenwerkingsverband, vindt u op de 
website van PO de Kempen http://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR) 
Voor extra informatie over de vacature kunt u rechtstreeks contact opnemen met het huidige SKOZOK 
ouderlid: Hetty van Hirsel via e-mail hetty.vanhirsel@hetnet.nl of mobiel 06-51611366. 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we in september ook in de OPR weer op volle sterkte 
kunnen starten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dian Botteram 
Voorzitter GMR 
Ineke Mensink, 
Vicevoorzitter GMR 
 
Bericht van de tussenschoolse opvang 
Het nieuwe schooljaar is ook voor de tussenschoolse opvang begonnen. In de eerste week was het 
nog even aanpassen i.v.m. de verhuizing van de bibliotheek die nog moest gebeuren. Maar sinds de 
tweede week van dit schooljaar maken we gebruik van één ander lokaal waar de kinderen kunnen 
eten tussen de middag. We gebruiken nu voor de kinderen van groep 1 t/m 3 het lokaal waar vorig 
schooljaar de bibliotheek in gevestigd was. Ik dit lokaal staat ook de koelkast waar jullie ‘s morgens de 
broodtrommels en bekers in kunnen zetten. Ook voor dit schooljaar vragen wij aan jullie ouders om de 
kinderen zo min mogelijk extra ʺetenʺ mee te geven zodat ze meer aandacht kunnen besteden aan 
hun brood en drinken.  
Ook willen wij jullie vragen om de kinderen geen snoep mee te geven. Wij vinden het heel fijn als de 
kinderen een gezond ʺtoetjeʺ als bv. een tomaatje, komkommertje, fruit, enz. meebrengen.  
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Willen jullie eventuele afmeldingen en wijzigingen voor de tussenschoolse opvang z.s.m. doorgeven 
via e-mail info@blusserke.nl of via telefoon 06-20681925 ? 
Aanmelden van nieuwe kinderen kan via het inschrijfformulier wat jullie kunnen vinden op onze 
website www.blusserke.nl. 
 
Bericht van Blusskids Riethoven 
Tijdens de zomervakantie hebben de kinderen van Blusskids Riethoven samen met de kinderen van 
Blusskids Westerhoven in Riethoven gespeeld. Ze hebben daar allerlei activiteiten gedaan die te 
maken hadden met het thema Blusskids gaat op reis in de tijd. Ze hebben allemaal gereisd met de 
tijdmachine die ze zelf gebouwd hadden. Ze zijn knotsgek terug naar het begin gegaan, hebben met 
z’n allen plaatsgemaakt voor ridders en jonkvrouwen en zijn vliegensvlug vooruit in de tijd gevlogen!  
Alle kinderen deden heel enthousiast mee. Zo zijn de weken van de zomervakantie omgevlogen.  
Voor meer informatie over de voor- en naschoolse opvang kunnen jullie telefonisch terecht op het 
centrale telefoonnummer van ’t Blusserke: 040-2018324. De informatie is ook te vinden op onze 
website www.blusserke.nl.  
 
Wijzigingen in peuteropvang 
Met ingang van 1 januari 2018 treedt de Wet Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang in 
werking. Vanaf die datum werken alle peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen volgens dezelfde 
eisen. De opvang van kinderen van 2/2,5jaar tot 4 jaar (voorheen peuterspeelzaal) zal dan peuterwerk 
genoemd worden. Deze opvang kan gedaan worden door een peuteropvanginstelling of een 
kinderdagverblijf. Er zijn peuterspeelzalen die zelfstandig verder gaan. Maar er zijn ook 
peuterspeelzalen die gesloten worden of overgenomen worden door kinderopvanginstellingen. Dat 
kan een grote verandering zijn voor ouders. De tweede grote verandering waar ouders mee te maken 
zullen krijgen is de financiële verandering. Voor ouders van peuterwerkkinderen is het van belang of 
beide ouders werken (tweeverdienersgezin) of één van de ouders werkt (kostwinnersgezin). Het 
tweeverdienersgezin kan voor het peuterwerk een tegemoetkoming vanuit de Kinderopvangtoeslag 
krijgen. Hierbij moet dan wel rekening gehouden worden met eventuele andere opvang waarvoor de 
Kinderopvangtoeslag ook ontvangen wordt. Het kostwinnersgezin moet een ouderbijdrage betalen 
volgens de adviestabel peuteropvang 2018. Informatie over de wijziging in peuterwerk kunt u krijgen 
op onze vestiging aan Schoolstraat 1a in Riethoven via telefoonnummer 040-2018324. Daar bieden 
wij ook dagopvang (opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar) aan. Informatie hierover is  te vinden op 
onze website of telefonisch op te vragen. 
 
Jeugd IVN 

Als je het leuk vindt om buiten te zijn, de natuur van dichtbij te beleven en op een 
speelse manier de natuur te ontdekken, dan is het jeugd-IVN -speciaal voor kinderen 
tussen 8 en 13 jaar oud- misschien wel iets voor jou. 
Wat doe je bij het jeugd-IVN? Op beestjesjacht gaan, de poten van een miljoenpoot 
tellen, speuren naar sporen, je neus in een nestkastje steken, schepnetjes vies 
maken, op spinnenjacht gaan, in vuur en vlam staan, als een aap in bomen klimmen.  

Wanneer? Het Jeugd-IVN in Valkenswaard komt eens in de maand samen. De groep voor 8-10 
jarigen op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur en de 11-13 jarigen op zondagochtend van 9.00 
tot 12.15 uur. Voor deelname aan de activiteiten vragen wij een vergoeding van € 15 per jaar voor de 
8-10 jarigen en 20 € voor de 11-13 jarigen. 
Meedoen / vragen? 
Een keertje meedoen om te kijken of je het leuk vindt, kost niets. Stuur een mailtje naar 
h.baken@chello.nl en ontvang een uitnodigingsmail voor de eerst volgende bijeenkomst.  
Daarnaast kun je altijd een kijkje nemen op onze website: 
https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/jeugd-ivn 
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