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Riebas 
Jaargang 7                   Nummer 7          Datum: 27 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 
5 december:   Sinterklaas op school 
6 december:   Studieochtend 
11 december:   Riebas 8 
13 december:    20.00 uur: MR vergadering 
21 december:   Kerstviering (overdag) 
25 december t/m 5 januari:  Kerstvakantie 
8 januari:   Riebas 9 
 
Sinterklaas op school. 
Op dinsdag 5 december komt Sint Nicolaas op bezoek. We verwachten 
hem om 08.30 uur en ontvangen de goed heilig man met alle kinderen op 
het plein vóór de school. Komt u dan ook gerust een kijkje nemen. Deze 
ochtend zal de Sint alle groepen bezoeken en wordt hem een mooi 
programma geboden. Het gerucht gaat dat iedere groep een prachtig 
cadeau ontvangt….  “Wie zoet is….” Vanzelfsprekend wensen we u allemaal een fijn Sinterklaasfeest! 
Op 5 december worden de gymlessen op een andere manier georganiseerd, via de mail ontvangt u 
hier meer informatie over. 

 
Ervaringen eerste facultatieve gespreksronde. 
De afgelopen week heeft de eerste gesprekronde op facultatieve basis plaatsgevonden. Het was 
daarbij niet vanzelfsprekend dat ouders/verzorgers werden uitgenodigd. Daar waar leerkrachten het 
van belang vonden om in gesprek te gaan werden ouders/verzorgers benaderd. U kunt er vanuit gaan 
dat we daarbij zeer zorgvuldig en op een weloverwogen manier tot keuzes zijn gekomen. 
Zoals gepubliceerd in de Riebas, was het voor u als ouder ook mogelijk aan te geven dat u in deze 
gespreksronde contact wilde. Dat is een mogelijkheid en geen verplichting. Indien we niets horen, 
respecteren we dit  en gaan we in ieder geval nooit uit van desinteresse.  
De komende gespreksronde vindt in januari/februari plaats.  
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. 
Als er  buiten de gespreksmomenten om bijzondere zaken spelen rond uw kind(eren), zullen we 
overigens altijd direct contact zoeken.  Dit laatste verwachten we van ouders/verzorgers eveneens, u 
bent altijd welkom. 
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Studieochtend 6 december 
Woensdagochtend 6 december zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten 
hebben op dat moment een studieochtend. Centraal staan dan onder meer 
onze ontwikkelingen binnen het leesonderwijs en de rapportage (komen 
tot een nieuw rapport).  
Binnen het leesonderwijs zijn we al geruime tijd aan het werken met 
persoonlijke leerdoelen voor kinderen. We streven er naar het kind steeds 
meer mede-eigenaar te maken van het leerproces. Dit willen we o.a. 

bereiken door het voeren van kindgesprekken betreffende de te stellen doelen en de weg  daar naar 
toe. Deze werkwijze willen we dit jaar gaan verfijnen en nog beter in de vingers krijgen.  
Naast dit alles willen vanaf het volgend schooljaar met een nieuwe vorm van rapportage gaan werken. 
We gaan daarvoor een rapport ontwikkelen dat o.a. inzet en ontwikkeling visueel maakt en daardoor 
een completer beeld van het kind geeft (samen met het bijbehorend gesprek met ouders/verzorgers). 
De voortgang binnen bovenstaande trajecten wordt steeds besproken in de bijeenkomsten van de 
medezeggenschapsraad. Via de Riebas houden we u eveneens op de hoogte 
 
Aanvragen extra vakantieverlof/bijzonder verlof 
Rondom aanvragen extra vakantieverlof/bijzonder verlof zijn de wettelijke regels duidelijk en dienen wij 
deze in elke situatie strak te hanteren. Om een aanvraag goed te kunnen beoordelen, dient deze altijd 
persoonlijk bij de directie te worden ingediend. Dit zodat er direct een toelichting kan worden gegeven. 
Het proces wordt daardoor zonder meer versneld. Aanvragen zonder toelichting worden niet meer in 
behandeling genomen.  

 
Vanuit de oudervereniging; de kerstviering  
Sinterklaas is nog maar net in het land en toch zijn we al bezig met de voorbereidingen voor kerst.  
Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen in voorgaande Riebassen is de kerstviering verzet, of 
eigenlijk uitgebreid naar twee dagen (21 en 22 dec.). Op donderdag en vrijdag staat de kerstviering in 
het teken van jong en oud. Jong en oud van Riethoven gaan die dagen samen komen om kerst te 
vieren. Op welke wijze; dat volgt nog. Natuurlijk kunnen deze dagen niet goed verlopen zonder de 
hulp van ouders. Dit jaar hebben we zelfs de hulp van alle ouders nodig op verschillende manieren. 
Dus houdt de komende tijd alle informatie omtrent kerst goed in de gaten om het kerstfeest voor de 
kinderen te kunnen laten slagen.  
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