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

+ voorlopig adviesgesprekken groep 8 
23 november:  20.00 uur: GMR (SKOzoK) 
27 november:   Riebas 7 
5 december:  Sinterklaas op school 
6 december:  Studieochtend 
11 december:  Riebas 8 
 
De kapstokregel van de maand november…  
 
Herinnering: 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 wanneer hij/zij graag een gesprek over uw kind wil voeren. Indien u op ùw initiatief iets wil 
bespreken in deze gespreksronde, geeft u dit dan 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. 
 
Stand van zaken acties Primair Onderwijs 

  
 

Na een tegenvallend regeerakkoord zet het PO-
front de gezamenlijke acties voor meer salaris en 
minder werkdruk in het primair onderwijs voort. 
Dat is besloten na overleg tussen de deelnemende 
partijen PO in Actie, vakbonden AOb, CNV Onder-
wijs, FNV Overheid en FvOv, Schoolleidersvere- 
niging AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad. 
 
Op dinsdag 7 november ging het PO-front in gesprek met onderwijsminister Arie Slob. Daarin kreeg 
de nieuwe bewindsman een ultimatum: uiterlijk in de week van 5 december wil het PO-front weten 
hoe minister Slob tegemoet gaat komen aan de eisen van het primair onderwijs. 
Tijdens een meet-up op woensdag 29 november kan de minister rechtstreeks van leraren, school-
leiders en schoolbestuurders horen wat de problemen van en de bedreigingen voor het primair onder-
wijs zijn. Als de minister geen toezeggingen doet, gaan de vakbonden op dinsdag 12 december een 
landelijke staking organiseren. 
Mocht de staking op 12 december doorgaan, dan lichten we u daar vanzelfsprekend tijdig over in.  
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Vanuit de oudervereniging: St. Willibrordusdag 
Op 7 november werd,  namens de oudervereniging, de kinderen een kleine traktatie aangeboden in de 
vorm van een snee krentenbrood. Dit hebben we eerdere jaren ook al gedaan, echter deze keer is het 
brood ons aangeboden door Bakkerij van Heeswijk. Waarvoor onze hartelijke dank! 
 
Ieder jaar op 7 november herdenken we de sterfdag van de naamgever van de school; Sint 
Willibrordus. 
 

Vanuit de schoolgids 
Omdat we informatie uit de schoolgids van wezenlijk belang vinden, willen we e.e.a. eveneens op 
gezette tijden via de nieuwsbrief delen. Deze keer het artikel over het handelingsgericht werken op 
onze school.  
 
“Binnen ons onderwijs hanteren wij het handelingsgericht werken (HGW). HGW maakt adaptief 
onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat het team effectief kan omgaan met 
verschillen tussen leerlingen. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende 
zeven uitgangspunten toepassen: 
-De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal: wat heeft een kind nodig om onderwijsdoelen te 
behalen?  
-Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind en de 
wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om het kind in deze groep, bij deze leerkracht, op deze 
school en van deze ouders.  
-De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee een cruciale 
bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen.  

-Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de groep en ouders. 
Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van ambitieuze doelen en om een 
succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren.  

-We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders en, indien nodig,  
interne en externe begeleiders, is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.  

-Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren, de 
werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle kinderen en evalueert deze in een cyclus 
van planmatig handelen.  

-De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor betrokkenen duidelijk hoe de 
school wil werken en waarom.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie bij aanmelding 
We willen, met name ouders/verzorgers die hun eerste kleuter bij ons aanmelden, tijdig van informatie 
over de gang van zaken op onze school  voorzien. Daarom verstekken we deze ouders/verzorgers 
vanaf heden, direct na inschrijving, een algemeen kleuterinformatieboekje. Hierin staan de 
belangrijkste wetenswaardigheden betreffende de kleutergroep op een rijtje. Dit boekje is binnenkort 
ook via onze site in te zien. 
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Een stukje geschiedenis:  
Sint Willibrordus is de grote missionaris van Nederland geweest. Vooral hij heeft de Blijde Boodschap 
gebracht. In 658 werd hij geboren in Midden-Engeland. Zijn ouders waren zeer godsdienstig. Nadat 
zijn moeder was gestorven kwam Willibrordus, op zesjarige leeftijd, terecht in een klooster van de 
Benedictijnen. Twaalf jaar later vertrok hij naar de abdij van Rathmelsigi in Ierland alwaar hij tot 
priester werd gewijd. In 690 kwam Willibrord met 11 medewerkers vanuit Ierland in ons land aan. Vijf 
jaar later werd hij in Rome plechtig tot bisschop gewijd en Utrecht werd zijn bisschopsstad. 
Verschillende keren moest Willibrord vluchten, want in het noorden van Nederland woonden de 
Friezen, die voortdurend in oorlog waren met de Franken, die al Christenen waren. Dan vluchtte 
Willibrord naar Brabant, waar het veiliger was. Daarom wordt hij ook wel de apostel van Brabant 
genoemd. Hier, in onze streken, heeft hij gepredikt en veel goeds gedaan. Door zijn toedoen konden 
de mensen akkers voor zichzelf bewerken en leven van de opbrengst, waardoor ze 
onafhankelijk werden. Op 7 november 739 is Willibrordus op 81 jarige leeftijd 
gestorven. Hij stierf in Luxemburg, in Echternach, waar hij een klooster had gesticht 
om nieuwe missionarissen voor Nederland op de leiden. Bijna 50 jaar heeft 
Willibrordus in onze streken geijverd voor Christus en het Evangelie. 
(bron: parochie Bernardus) 
 
Bericht van naschoolse opvang Blusskids 
Tijdens de herfstvakantie hebben de kinderen van Blusskids Riethoven en Westerhoven samen in 
Riethoven gespeeld. Ze hebben daar allerlei activiteiten gedaan die te maken hadden met het thema 
Beestenboel bij de Blusskids. Ze hebben konijnen, kippen, varkens, vogels, cavia’s, geiten en 
schapen verzorgd op de kinderboerderij in Dommelen. Bij de Blusskids hebben we een puppycursus 
gekregen waarbij we de mamahond en de puppy hebben verzorgd.  Bij een familie in Riethoven 
hebben we de  paarden verzorgd en erop gereden. Het was een beestachtig leuke week bij de 
Blusskids.  
 
De groep van kinderen is flink aan het groeien bij Blusskids Riethoven. We gebruiken naast onze 
eigen unit ook een lokaal in school. Op sommige dagen komen er zoveel kinderen dat we zelfs twee 
lokalen in school gebruiken. Maar we hebben ook nog plaats voor nog meer nieuwe kinderen.  
Daarom geven we hieronder nog even de mogelijkheden weer:  

- Blusskids Riethoven is op maandag, dinsdag en donderdag geopend in onze unit bij basisschool st. 
Willibrordus.  

- Blusskids Riethoven haalt op woensdag en vrijdag de kinderen op aan school en neemt ze mee naar 

de dagopvang van ‘t Blusserke waar nog meer kinderen gebruik maken van naschoolse opvang.  

- Blusskids Riethoven is ook geopend als er op een dag waarop naschoolse opvang wordt afgenomen 

een studiedag, studiemiddag of continurooster is. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening 
gebracht.  

- Blusskids Riethoven biedt opvang in schoolweken (40-weken pakket) maar ook opvang in 
schoolweken en in vakantieweken (49-weken pakket).  

- Blusskids Riethoven biedt standaard opvang en flexibele opvang.  

- Blusskids Riethoven biedt voorschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag vanuit de unit.  

 
Op woensdag en vrijdag wordt de voorschoolse opvang vanuit dagopvang ’t Blusserke aangeboden. 
De voorschoolse opvang kan gecombineerd worden met naschoolse opvang.    
Voor meer informatie kun je eens binnenlopen bij onze unit of telefonisch contact opnemen met het 
centrale telefoonnummer van ’t Blusserke: 040-2018324. De informatie is ook te vinden op onze 
website www.blusserke.nl.   
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