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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 5           Datum: 30 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 
7 november:  Willibrordusdag 
13 november:   Riebas 6 
20 t/m 24 november: Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 7  

+ voorlopig adviesgesprekken groep 8 
27 november:   Riebas 7 
5 december:  Sinterklaas op school 
6 december:  Studieochtend 
 
Willibrordusdag 
Op 7 november is het Willbrordusdag. In de groepen besteden we hier kort aandacht aan en 
de kinderen ontvangen een bescheiden traktatie. 7 november 739 is in feite de sterfdag van  
st. Willibrordus, de naamgever van onze school. 
 
                                           
                                          Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 7 
                                          In de week van 20 t/m 24 november a.s. zullen de facultatieve 
                                          Oudergesprekken plaatsvinden. Dit betekent dat niet over alle kinderen 
                                          gesprekken worden gevoerd. De leerkracht neemt contact met u op  
wanneerhij/zij graag een gesprek over uw kind wil voeren. Indien u op ùw initiatief iets wil bespreken in 
deze gespreksronde, geeft u dit dan uiterlijk 10 november aan bij de leerkracht van uw kind. 
 
Voorlopig adviesgesprekken groep 8 
In de week van 20 t/m 24 november a.s. zullen, naast de facultatieve oudergesprekken voor groep 1 
t/m 7, de voorlopig adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 plaatsvinden. Alle kinderen en 
ouders worden hiervoor uitgenodigd.  
 
Gesprekken- en rapportagecyclus vanaf dit schooljaar 
In Riebas 19 van het vorige schooljaar hebben we de nieuwe gesprekken- en rapportagecyclus 
toegelicht. De gesprekken- en rapportagecyclus voor groep 8, rondom de advisering richting 
voortgezet onderwijs, hebben we inmiddels geïntegreerd in de nieuwe structuur.  
Concreet betekent dit dat de gesprekken- en rapportagecyclus er voortaan als volgt uitziet: 

 
In de tweede week van het schooljaar organiseren alle groepen hun informatieavond, waarop inhoud 
en organisatie van het onderwijs van het nieuwe schooljaar worden toegelicht. Hiervoor worden àlle 
ouders/verzorgers uitgenodigd. 
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In de vierde week van het schooljaar vinden kennismakingsgesprekken plaats. 
Alle ouders/verzorgers worden hiervoor uitgenodigd, in groep 8 sluiten óók de leerlingen aan. 
 
In oktober (de week vóór de herfstvakantie) worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor de “Reis 
door de school”. U wordt die avond door uw kind rondgeleid door de school waar u in alle groepen 
materialen en werkstukken kunt bekijken. 
 
In november vinden voor de groepen 1 t/m 7 facultatieve gesprekken plaats. Het is niet vanzelf-
sprekend dat àlle ouders/verzorgers hiervoor worden uitgenodigd. Ouders/verzorgers kunnen bij de 
leerkracht aangeven dat er gesprekspunten zijn. Ouders/verzorgers van groep 8 worden, sàmen met 
hun kinderen, uitgenodigd voor het gesprek over het voorlopig schooladvies voortgezet onderwijs. De 
kinderen van groep 8 krijgen vervolgens hun eerste rapport. 
 
In januari organiseert de leerkracht van de groepen 1 en 2 kijkochtenden/-middagen waarvoor 
ouders/verzorgers zich kunnen inschrijven. Zij kunnen dan het onderwijsproces van dichtbij zien en 
meemaken.  
 
In februari vinden voor groep 1 t/m 8 gesprekken plaats. Alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd. 
De kinderen van groep 3 t/m 7 krijgen aansluitend hun eerste rapport, groep 1 en 2 krijgt het plakboek 
mee naar huis. De gesprekken van groep 8 staan in het kader van het definitieve schooladvies 
voortgezet onderwijs. De kinderen zijn hierbij aanwezig en ontvangen aansluitend hun tweede en 
laatste rapport. 
 
In juni vinden voor groep 1 t/m 7 gesprekken plaats. Alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd. De 
kinderen van groep 3 t/m 7 krijgen aansluitend hun tweede en laatste rapport van het schooljaar. 
Groep 1 en 2 krijgt het plakboek mee naar huis. 
 
We houden vanzelfsprekend bij elk kind steeds de vinger aan de pols, waarbij we bezien of het van 
belang is om óók tussentijds een oudergesprek te laten plaatsvinden. Dit kan eveneens op initiatief 
van ouders gebeuren. 
 
Wijziging in de kalender  
In de vergadering van de medezeggenschapsraad, die afgelopen woensdag 
plaatsvond, is een nieuwe datum vastgesteld voor de studiedag die 
in oktober kwam te vervallen. Besloten is om woensdagochtend 6 decem-
ber geheel vrij te roosteren (i.p.v. in eerste instantie gedeeltelijk). 

  
Hiernaast bereikten ons vragen betreffende de kerstviering. Deze vindt plaats op donderdag 21 
december, overdag tijdens de schooluren. Op vrijdagochtend 22 december willen we, voordat de 
vakantie begint, met alle groepen samen het jaar afsluiten. Vanzelfsprekend zal de kerstwerkgroep de 
verdere communicatie over deze activiteiten tijdig verzorgen. 
 
Punten uit de MR-vergadering van 25 oktober jl. 
De voorzitter van de oudervereniging heeft de MR bijgepraat over de huidige organisatievorm van de 
oudervereniging. Dit verloopt naar alle tevredenheid. 
Vanuit het SOP (schoolontwikkelingsplan) wordt ingezet op technisch lezen en rapportage/gesprek-
ken. De oudergeleding van de MR wil graag weten hoe die vragenlijsten ZIEN (sociaal emotioneel) 
eruit zien en of er trends te zien zijn. Aandachtspunten vanuit de “reis door de school” zijn besproken. 
Verkeersveiligheid en Brede School blijven thema’s die in de toekomst de aandacht van de MR 
vragen. MR gaat, samen met directie en BVL, aan de slag met enkele concrete ideeën rondom 
verkeersveiligheid. 
Voor vragen of opmerkingen is de MR te bereiken via MrStWillibrordus@Skozok.nl. MR-leden 
persoonlijk aanspreken kan natuurlijk ook. 
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Vanuit de Bibliotheek op school: “Leesfeest” op basisschool St. 
Willibrordus 
Vanaf maandag 23 oktober tot en met 4 november staat op school 
het leesbevorderingsproject “Leesfeest” centraal. Het is bedoeld 
voor leerlingen van groep 1 tot en met 8 én hun ouders. De 
betrokkenheid van u, als ouders, is erg belangrijk. Lezen is leuk en 
leerzaam. Kinderen die dagelijks lezen of voorgelezen worden leren 
tot wel 1000 nieuwe woorden per jaar. 
Iedere maandag krijgen de leerlingen van de leerkracht een 
leespaspoort mee naar huis. Het is de bedoeling dat zij een aantal 
keren per week zelf lezen of worden voorgelezen. Ouders tekenen 
op het leespaspoort af iedere keer als er gelezen of voorgelezen is. 
Op maandag leveren de leerlingen hun ingevulde leespaspoort bij de 

leerkracht weer in. Als er 4x of meer handtekeningen van ouders staan, krijgen de kinderen een 
vlaggetje. Dit vlaggetje wordt ingevuld/ingekleurd en komt in de klas te hangen. Ze krijgen weer een 
nieuw leespaspoort voor de nieuwe week. Het is feest in de klas als er een lange slinger met veel 
vlaggetjes komt te hangen. Samen praten met een kind over het boek wat (voor)gelezen is, is ook erg 
leuk.  
 
Een kind leert zo nadenken en van gedachten wisselen over teksten die het leest of hoort. Via school 
krijgt u een aantal voorbeeldvragen die u aan uw kind kunt stellen. Meer informatie vindt u in de brief 
die aan de kinderen wordt meegegeven. Wij hopen dat het één groot Leesfeest wordt! 
Met vriendelijke groet, Hilde Crielaars-Thunnissen, 
Leesmediaconsulent Bibliotheek De Kempen. 
 
Vanuit CJG+ de Kempen: Oudercursus Autisme 
Waar zouden we zijn zonder autisme..?!? 
Stel je eens voor dat mensen als Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Bill Gates, Mozart, 
Shakespeare nooit zouden hebben bestaan, of geen autisme zouden hebben gehad... Stel je de 
wereld eens voor zonder hun uitvindingen, hun boeken, de concerten, de songs, hun gedichten en 
schilderijen, speelfilms, gebouwen, filosofische en sociale standpunten enz. enz. enz... Onze wereld 
zou toch op zijn minst een stuk minder mooi, veilig en comfortabel zijn... Vergeet daarom nooit dat 
autisme, naast wat sociale beperkingen, vooral ook grote talenten met zich meebrengt.  
  
Wat?   Oudercursus over Autisme. 
Wie?   Ouders/verzorgers met een kind/kinderen met (kenmerken van) Autisme in de leeftijd 

van 4 t/m 12 jaar. 
Wanneer? Vier avonden van 19.30 – 21.30 uur: 
  Maandag 30 oktober 
  Maandag 13 november 
  Maandag 27 november 
  Maandag 11 december 
Waar?   Gemeentehuis Eersel 
Inhoud? Informatie over wat autisme is en praktische tips hoe hiermee om te gaan in de 

opvoeding van je kind. Samen zijn en ervaringen delen met andere ouders/opvoeders 
met een kind met (vermoeden of kenmerken) van Autisme. Het zien van de positieve 
kanten van je kind, het zien van de unieke talenten. 

Cursusleiders? Eline van den Biggelaar en Esmee Spekschoor 
Kosten? Er zijn geen kosten aan deze oudercursus verbonden. Het is een aanbod van CJG+ 

De Kempen voor ouders uit de gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel- De 
Mierden.  

Aanmelden? Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via hun jeugd- en gezinswerker van het 
CJG+ of via e.spekschoor@cjgplusdekempen.nl. Graag uiterlijk 25 oktober 2017. 
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Vanuit CJG+ De Kempen: Het versterken van de (sociale) weerbaarheid van kinderen en 
jongeren in de Kempen doen we samen! 
Gezond opvoeden is kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige en betrokken leden van 
de samenleving. Dit is een taak van zowel ouders als samenleving.  
 
Weerbare jongeren zijn beter bestand tegen pesters, pesten zelf minder, zijn minder vaak eenzaam en 
ervaren minder psychische problemen. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat 5% van kinderen en 
jongeren van 4-18 jaar in de Kempengemeenten onvoldoende weerbaar is en 14% van de ouders 
heeft behoefte aan ondersteuning bij het weerbaarder maken van hun kind.  
 
De Kempengemeenten willen met het plan van aanpak “Versterken van de (sociale) weerbaarheid van 
kinderen, jongeren en de kracht van hun opvoeder 2018-2021”, in samenwerking met de GGD, het 
CJG+ de Kempen en ouders de weerbaarheid van kinderen vergroten. Veel scholen en organisaties 
hebben al beleid en interventies om de weerbaarheid van kinderen/jongeren en de opvoedkracht van 
ouders te versterken. Middels een vragenlijst aan scholen en organisaties wordt inzicht verschaft in 
het huidige aanbod. Daarnaast is het relevant om ouders te bevragen over hun ervaringen en 
behoeften. De resultaten van de vragenlijsten geven een beeld van de huidige werkwijze met 
betrekking tot weerbaarheid en opvoedkracht in de Kempengemeenten. 
 
Via deze link kunt u de vragenlijst digitaal invullen. Wanneer u meerdere kinderen heeft, is het verzoek 
om de vragenlijst in te vullen voor het kind dat het minst weerbaar is of is geweest. Het invullen kost 
ongeveer 10 minuten van uw tijd.  
 
Vervolg 
Om te komen tot een actieplan zijn de volgende stappen voorzien: 
1.    De resultaten worden verwerkt tot een lijst van actiepunten/ plannen / wensen / ideeën.  
2.    We prioriteren de actiepunten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst.  
3. Vervolgens spreken we af wie welke actiepunten verder uitwerkt (doel, inhoud, 
samenwerkingspartners, financiën), zodat ze opgenomen kunnen worden in een actieplan dat ter 
besluitvorming voorgelegd wordt aan de gemeenten. 
 
Vragen over de gegevensverzameling? 
Reineke Horbach, GGD Brabant-Zuidoost, r.horbach@ggdbzo.nl 
088 0031 436 (secretariaat afdeling gezondheidsbevordering GGD) 
Gemeente specifieke vragen over het project kunt u stellen aan: 

       Bergeijk: Marjon Jacobs, m.jacobs@bergeijk.nl, 0497-551455 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking! 
 
Namens werkgroep gezinsvieringen: uitnodiging aan alle kinderen en ouders 
Kom jij een kaarsje aansteken voor iemand die je mist?  
Zaterdag 4 November 2017 17.30 uur Gezinsviering Allerzielen  
2 November is het Allerzielen en op deze dag denken wij aan alle dierbaren 
die gestorven zijn. Het verlies van een dierbare door de dood, laat diepe 
sporen achter in een mensenleven. Na zo'n verlies is vaak nog dagelijks de 
pijn en het gemis te voelen. Juist in deze periode van het jaar als de 
bladeren vallen, de natuur in rust gaat en het daglicht mindert willen wij ons 
verbinden met alle mensen die gestorven zijn. In onze parochie willen wij hier op zaterdag 4 november 
om 17.30 uur in de kerk op verschillende manieren bij stilstaan tijdens een speciale gezinsviering.  
Voor lichtjes wordt gezorgd en Cheer’s zal de viering muzikaal opluisteren. Na afloop is er 
gelegenheid om met elkaar naar onze begraafplaats gaan. Zou jij graag voor willen lezen in deze 
viering,  mag ook een zelf geschreven stukje zijn over iemand die jij mist,  stuur dan een mailtje naar: 
a.versmissen@onsbrabantnet.nl. Graag tot zaterdag 4 november om 17.30 uur in de kerk van 
Riethoven! 
Werkgroep Gezinsvieringen 
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