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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 21         Datum: 12 juli 2018 
 
Bereikbaarheid school in de vakantie 
Via infostwillibrordus@skozok.nl kun u de school in de vakantie bereiken. Betreffende mailbox wordt 
dagelijks ingezien. 
 
Planning 
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. 
21 september:  Studieochtend (alle kinderen vrij). 
28 september:  Afscheidsfeest juf Helma (’s ochtends met de kinderen, va 13.30 receptie). 
 
 
                                                               Er is door kinderen, ouders en leerkrachten 
                                                                   keihard gewerkt in het afgelopen schooljaar.  
                                                                        Voor iedereen daarom hierbij een héél groot 
                                                                                 compliment! 
                                                                                 Geniet van de vakantie en kom in augustus 
                                                                                 weer lekker fris naar school terug! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze nieuwe collega. 
Onder dit kopje stellen we in deze en de komende Riebassen onze nieuwe collega’s voor. Vandaag 
juf Hanneke Groenen die in het nieuwe schooljaar in groep 5/6 werkzaam zal zijn. 

                  

Mag ik me even voorstellen?! 
Beste ouders, verzorgers en kinderen, 
Mijn naam is Hanneke Groenen, ik ben 26 jaar en woon in Budel. Afgelopen jaren 
ben ik werkzaam geweest in de midden-/bovenbouw in Budel en Bergeijk. Komend 
schooljaar zullen jullie mij zien in groep 5/6. Ik heb al kennis mogen maken met deze 
groep en kijk uit naar het nieuwe schooljaar! Ik denk dat het een gezellig jaar gaat 
worden, waarin we veel van en met elkaar mogen leren. Loop gerust eens binnen 
voor een babbeltje. Ik zie jullie graag in het nieuwe schooljaar!  
Groetjes Hanneke 
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Gymlessen in het nieuwe schooljaar 
De groepen 1 en 2 krijgen elke dag gym en/of spel. De lessen worden 
gegeven in de speelzaal van onze school. Geef uw kleuter 's maandags 
in een tas gymkleren en gymschoenen mee. Geen ondergoedkleding en 
geen balletschoenen of schoenen met gladde zolen. De gymtas blijft op 
school in de gang aan de kapstok hangen tot het einde van de week. 
Tip: zet in gymkleding en schoenen de naam van uw kleuter. 
De gymlessen van groep 3 t/m. 8 vinden plaats in sporthal “de Kemp-
haan”, de gymtijden zijn als volgt: 

Dinsdagen:  
08.45-09.45: groep 8 (deze kinderen komen ’s ochtends vanuit huis met de fiets naar de sporthal 
waar vanaf 08.15 uur opvang is, zij dienen uiterlijk 08.30 aanwezig te zijn). 
09.45-10.45: groep 4/5 (de kinderen gaan heen en terug met de leerkracht). 
10.45-11.45: groep 7 (deze kinderen gaan vanuit de sporthal naar huis, de overblijvers gaan met de 
leerkracht terug naar school). 
14.15-15.15: groep 3 (de kinderen gaan heen en terug met de leerkracht). 
Donderdagen: 
14.15-15.15: groep 5/6 (de kinderen gaan heen en terug met de leerkracht). 
 
Uitwisseling leerlinggegevens 
Om hun taken op een goede manier te kunnen uitvoeren, heeft een aantal instanties leerling-
gegevens nodig (naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer (niet als dit als bij ons als “geheim” 
geregistreerd staat).  
Wij wisselen daarom deze gegevens uit met ouderraad, bibliotheek, GGD, TSO èn de begeleidende 
instantie van verkeersbrigadiers. In de groepen worden deze gegevens eveneens gedeeld, 
klassenouders kunnen beschikken over mailadressen.  
Mocht u bezwaar hebben tegen het uitwisselen van leerlinggegevens zoals hierboven omschreven, 
maakt u dit dan kenbaar bij de directie via infostwillibrordus@skozok.nl.  

 
Leerlinggegevens up to date 
U begrijpt dat het voor ons van belang is om onze leerlinggegevens altijd up-to-date te hebben. 
Daarom hierbij het verzoek om bij wijziging van (mail)adressen etc. dit ook z.s.m. met ons te delen. 
Gebruikt u daarvoor a.u.b. het volgende e-mailadres: nwillekens@skozok.nl (administratie).  
 
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. 
 
Oplossen van problemen met de SKOZapp 
Wij willen op een handige en moderne manier met u communiceren. Daarvoor is de SKOZapp 
ontwikkeld. De leerkrachten van de groep van uw kind plaatsen hier berichten en foto's op. Leuk als u 
de processen op school ook thuis wilt volgen. Alle ouders hebben een inlogcode gekregen.  
Regelmatig krijgen we vragen/opmerkingen over de SKOZapp. Er is geprobeerd om de SKOZapp zo 
optimaal mogelijk op te leveren. Het kan echter voorkomen dat u alsnog tegen een foutmelding 
aanloopt. In dit geval wordt er een automatisch bericht naar de ontwikkelaar gestuurd en hoeft u zelf 
geen actie te ondernemen. 
Op de supportpagina (onderaan op onze website) vindt u een aantal veelgestelde vragen 
en handleidingen die u kunt raadplegen. Voor vragen of opmerkingen kunt u een reactie op deze 
supportpagina achterlaten, waarmee de ontwikkelaar het product mogelijk kan verbeteren. 
Mocht het u nu niet lukken om op die SKOZapp te komen, dan kunt u via deze link tot een oplossing 
komen: https://www.skozok.nl/support/meld-uw-probleem/ 
 
Hoofdluis in de zomervakantie 
Oók in de zomervakantie vragen we uw medewerking om hoofdluis zoveel mogelijk te voorkomen. 
Controleer uw kind(eren) regelmatig en behandel indien nodig.  
Hoofdluis is beslist geen drama en je hoeft jezelf niets te verwijten als je kind hoofdluis heeft. Het is 
betrekkelijk onschadelijk, maar het kan jeuk geven. En door krabben kunnen er infecties ontstaan. 
Iedereen (volwassenen en kinderen)  kan ze krijgen. Het krijgen van hoofdluis heeft helemaal niets te 
maken met lichamelijke hygiëne. 
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Hoofdluis begint soms met jeuk, maar niet altijd. Als je controleert kijk dan goed tussen de haren, 
vooral achter de oren en in de nek. Je ziet de hoofdluizen dan bewegen. Ook als je geen luizen ziet 
maar wel grijs-witte puntjes, is er waarschijnlijk sprake van hoofdluis. Die puntjes, de eitjes 
(neten),kunnen zich ontwikkelen tot luizen.  
De apotheek heeft vaak de beste tips om hoofdluis te behandelen.  
Voor meer informatie zie: http://landelijksteunpunthoofdluis.nl 
 
Bericht van de tussenschoolse opvang. 
Het schooljaar 2017-2018 is weer afgelopen. Met de veranderingen in de tussenschoolse opvang is 
het voor ons een spannend jaar geweest. Gelukkig hebben de kinderen daarvan weinig gemerkt. We 
hebben met hen het schooljaar goed af kunnen sluiten. Elke laatste week voor de vakantie mogen de 
kinderen zelf kiezen op welke speelplaats ze buiten spelen tijdens de tussenschoolse opvang. Hier 
zien de kinderen naar uit want al weken van te voren wordt er gevraagd wanneer ze weer kunnen 
ruilen van speelplaats. We zien dan dat alle kinderen met elkaar spelen. Groep 1 met groep 8 en 
omgekeerd.  
In het nieuwe schooljaar 2018-2019 gaan wij ook weer van start met de tussenschoolse opvang. We 
zullen aan het begin van het schooljaar nog even moeten kijken welke lokalen we hiervoor kunnen 
gebruiken. De koelkast voor het eten en drinken zal misschien in een ander lokaal komen te staan. 
Om hem herkenbaar te maken voor iedereen zullen we er een blaadje met TSO ophangen.  
Ook in het nieuwe schooljaar zullen de kinderen van groep 1, 2 en 3 aan hun klaslokaal opgehaald 
worden door de pedagogisch medewerkster die de tussenschoolse opvang verzorgd. De kinderen van 
groep 4 t/m 8 komen zelf naar het lokaal wat voor hen bestemd is.  
Als er nog ouders zijn die wijzigingen hebben in de tussenschoolse opvang voor het nieuwe 
schooljaar kunnen ze dit doorgeven via e-mail: info@blusserke.nl tot uiterlijk vrijdag 27 juli as. In de 
zomerperiode zijn wij gesloten van maandag 30 juli t/m vrijdag 10 augustus as. 
 
Wij wensen iedereen een fijne en gezellige vakantie toe !!! 
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