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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 20         Datum: 2 juli 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 
3 en 4 juli:  Schoolverlatersdagen. 
4 juli:   19.00 – 22.00 uur: afscheidsavond groep 8. 
6 juli:    Calamiteitendag: alle leerlingen vrij! 
9 juli t/m 17 augustus:  Zomervakantie. 
20 augustus:  Eerste schooldag nieuwe schooljaar. 
27 augustus:  19.00-20.00 uur informatieavond groep 1/2. 
   20.00-21.00 uur informatieavond groep 2/3. 
28 augustus:  19.00-20.00 uur informatieavond groep 4/5. 
   20.00-21.00 uur informatieavond groep 5/6. 
29 augustus:  19.00-20.00 uur informatieavond groep 7. 
   20.00-21.00 uur informatieavond groep 8. 
3 september:  Riebas. 
12 en 13 september: Kennismakingsgesprekken. 
 
Extra Editie Riebas  
In de eerste week van de zomervakantie komt een extra editie van de Riebas uit. Hierin staat o.a een 
aantal praktische zaken mbt, het nieuwe schooljaar. 
 
Invulling openstaande vacature en ondersteunende formatie 
De afgelopen week hebben we de laatste openstaande vacature op onze school kunnen invullen. 
Vanaf het nieuwe schooljaar maakt juf Aniek Jacobs deel uit van ons team. Ze staat vanaf augustus 
op woensdag in groep 1/2 en op donderdag en vrijdag in groep 2/3. Juf Aniek is een ervaren 
onderbouwjuf die de overstap maakt van de regio Veldhoven naar onze stichting.  
Hiernaast keert een bekend gezicht terug op onze school. Vanaf het nieuwe schooljaar hebben we 
wederom de beschikking over een onderwijsassistent, op maandagochtend, woensdagochtend en 
donderdagochtend. Deze functie wordt ingevuld door juf Arrianne Vrenken. Arrianne heeft al eerder op 
onze school gewerkt, maar stapte over naar een collega-school i.v.m. formatiekrimp op st. 
Willibrordus. Dankzij een extra financiële impuls van de overheid (werkdrukgelden), kunnen we juf 
Arrianne weer op het oude nest laten terugkeren. De onderwijsassistent wordt structureel ingezet op 
plaatsen waar nadere ondersteuning van belang is. 
 
Hartelijk bedankt! 
Maandag heeft de themadag plaatsgevonden. De kinderen hebben alle activiteiten in het kader van de 
beestenboel bijzonder gewaardeerd en er ook van genoten. Hierbij onze dank aan iedereen die deze 
dag tot stand heeft laten komen! 
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Met 15 minuten 
lezen per dag 

wordt de 
woordenschat 
 uitgebreid met 

1000 woorden per 
jaar 

per jaar! 

Gegevens SKOzapp 
Ter informatie: Op het moment waarop kinderen op school worden uitgeschreven (bijvoorbeeld 
vanwege een verhuizing of overgang naar een andere school), kunnen door betreffende ouders geen 
foto’s en gegevens meer van de app worden ingezien. 
 
Stand van zaken TSO (TussenSchoolseOpvang/overblijven) 
Met ingang van 1 januari a.s. draagt ’t Blusserke haar bedrijfsactiviteiten over aan Nummereen 
Kinderopvang. Dit betekent dat de dagopvang in Riethoven en de naschoolse opvang in Riethoven en 
Westerhoven, per 2019 door  Nummereen wordt voortgezet. 
Omdat ’t Blusserke op onze school, tot op heden, óók de tussenschoolse opvang verzorgt, is de 
schooldirectie in gesprek gegaan met Nummereen. Inzet was het mogelijk voortzetten van de TSO 
door deze organisatie, tegen redelijke voorwaarden. Nummereen heeft toegezegd hierover op korte 
termijn een uitspraak te doen. Andere gesprekspartners, betreffende het organiseren van tussen-
schoolse opvang op de st. Willibrordusschool, hebben intussen aangegeven hierin geen interesse te 
hebben.  
Zoals het er nu uitziet zullen we in ieder geval nà de zomervakantie nog een periode gebruik maken 
van de diensten van ’t Blusserke betreffende TSO. Zodra er concreter nieuws is m.b.t. onze vraag aan 
Nummereen, wordt dit met u gecommuniceerd. 
 
Vanuit de oudervereniging 
Contributie Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 
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. 
 
Vanuit de Bibliotheek op school: Lezen in de zomervakantie 
Het einde van het schooljaar komt in zicht. Wij vragen u om de geleende 
bibliotheekboeken  in de week van 3 juli in te leveren en we nodigen u uit om 
boeken te lenen om de vakantieperiode te overbruggen. De zomervakantie 
lonkt…Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie minder dan 
normaal. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, 
na de vakantie een terugval in leesontwikkeling hebben, doordat niet 
dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat leerlingen bij de start van het 
nieuwe schooljaar niet meer het niveau hebben dat ze voor de zomervakantie 
hadden. Dit wordt de zomerdip genoemd. Het is dus belangrijk dat uw kind ook 
in de vakantie blijft lezen. 

 
Tips tegen een zomerdip: 

1. De Vakantie Bieb-app Digitaal lezen op een tablet met de VakantieBieb-app. De app bevat 
een leuke selectie leesboeken. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl 
Deze app is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. 

2. De Luister Bieb-app Wist je dat de bibliotheek honderden luisterboeken heeft? Geniet in de 
auto op vakantie of lekker in je achtertuin van de vele boeken die je gratis kunt downloaden! 
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheek.nl/luisterbieb 

3. Stop vooral zelf niet met lezen! Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor 
je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken (of gooi je e-reader vol) en ga lezen. 
Wist je dat vooral het voorbeeld van vader zien lezen een positief effect heeft op kinderen? 

4. Kinderboeken mee! De meest voor de hand liggend tip is natuurlijk: neem leuke 
kinderboeken mee in je koffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf 
boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen 
lezen. 

5. Op vakantie? Neem leuke spellen mee. Tijdens regenachtige dagen slaat de verveling snel 
toe, maar ook als de zon schijnt zijn talige spelletjes een leuk tijdverdrijf, zoals scrabble 
(junior) of Maan roos vis spelletjes voor de beginnende lezers.. 

6. Naar het museum Op je vakantiebestemming zijn vast een paar boeiende musea te vinden 
waar jezelf nog nooit aan gedacht had. 
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7. Lezen is overal Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van 
de dierentuin die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een 
informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, leesboeken en 
kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen. 

8. Vertier op de achterbank Voor lange autoritten zijn niet alleen vakantieboeken superleuk en 
leerzaam, maar ook een tablet is tegenwoordig populair op de achterbank. Een paar goede 
apps erop en rijden maar! En zeker ook nummerbordtaalspelletjes of woordenslang met de 
hele familie zijn leuk! 
Veel leesplezier! 
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