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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 4           Datum: 9 oktober 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 
12 oktober:  Reis door de School 
16 t/m 20 oktober:  Herfstvakantie 
23 oktober:  Luizencontrole 
25 oktober:  20.00 uur: MR vergadering 
30 oktober:  Riebas 5 
7 november:  Willibrordusdag 
13 november:   Riebas 6 
 
De kapstokregel voor de maand oktober….  
 
Reis door de School 
Op donderdag 12 oktober a.s. vindt tussen 18.00 en 19.00 uur de jaarlijkse Reis door de School plaats.  
Ouders/verzorgers en eventueel opa’s en oma’s zijn deze avond van harte welkom om aan de hand 
van uw kind(eren) in de groep te komen kijken naar alles waar we trots op zijn. 
 
Aanvulling overzicht klassenouders 
In de vorige Riebas publiceerden we het overzicht van de klassenouders. Voor groep 6-7 moeten we 
een aanvulling doen: voor het groep 7-deel nemen Erna Bottram en Karin van Bakel de rol van 
klassenouder op zich.  
 
Wijziging in de kalender 
Om organisatorische redenen is de Kerstviering dit jaar een dag vervroegd. Deze vindt nu plaats op 
donderdag 21 december aanstaande (overdag). Nadere informatie volgt. 
 
Informatieavond GGD: Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp 
dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 november een informatieavond voor 
ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen. 
 
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De 
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland 
plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk 
en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.  
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt 
veranderen. 
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De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde 
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over 
dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het 
bedplassen aan te pakken.  
 
U bent van harte welkom op dinsdag 7 november in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 
uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze 
avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 
 
Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost 
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de 
sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 
 
Namens de leiding jeugdraad 
Hallo ouders van de basisschool 
Ieder jaar organiseren wij samen met Stichting Gemeenschapswerken De Rietstek het 
jeugdcarnaval in Riethoven. Maar echter wordt dit voor ons het laatste jaar. Dus u raadt 
het al, wij zijn op zoek naar nieuwe leiding. Vind je het leuk om de carnaval voor de jeugd 
samen met de mensen van De Rietstek te organiseren, kom dan naar onze 
informatieavond in De Rietstek op donderdag 26 oktober om 20.00 uur. We vertellen dan 
in het kort wat het organiseren van de jeugdraad inhoudt. Heb je interesse of nieuwe 
ideeën laat het ons horen. Heb je nu al vragen of opmerkingen neem dan contact op met Birgit v.d. 
Putte 040-2047331 
Groetjes en tot ziens in De Rietstek, 
De leiding jeugdraad 

 
Namens dansen Bremspoersen 
Alle dansers opgelet! 
Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer kijken of we een leuk groepje bij elkaar kunnen 
krijgen om samen met ons een dans in elkaar te zetten die we dan met carnaval kunnen laten zien aan 
iedereen. Dus ben je 4 jaar of ouder en vind je het leuk om met de carnaval op te treden, meld je dan 
nu aan om bij Just Dance te komen dansen. We oefenen ongeveer van eind oktober tot en met de 
carnaval. Aanmelden graag voor 22 oktober. 
Aanmelden kan bij Janny Geboers (06-10922224) of bij Saskia Kennis (06-13016528)   
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