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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 8          Datum: 11 december 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 december:   Staking: school gesloten 
13 december:    20.00 uur: MR vergadering 
21 december:   Kerstviering (overdag) 
25 december t/m 5 januari:  Kerstvakantie 
8 januari:   Riebas 9 
    Luizencontrole 
22 januari:    Riebas 10 
 
De kapstokregel van de maand december…  
 

Staking dinsdag 12 december 

Zoals bekend is op dinsdag 12 december de school gesloten. We vinden het noodzakelijk een signaal af 
te geven, met name over de aangelegenheid waarmee we momenteel worden geconfronteerd: het 

lerarentekort. In deze periode van het jaar is er een grote behoefte aan invallers (die er vrijwel niet 

zijn) en op het einde van het schooljaar wordt het steeds lastiger om vacatures ingevuld te krijgen. 
Doordat de overheid het vak van leerkracht basisonderwijs onderwaardeert, zien opleidingen hun 

aanmeldingen teruglopen. Bovenstaande is geen ongefundeerd geklaag, maar de werkelijkheid 
waarmee we geconfronteerd worden. We zijn er ons van bewust dat staken niet het meest charmante 

middel is om onze zorg uit te spreken. We zien dit echter op dit moment als de enige manier om onze 

grote zorgen rondom problematieken nu, maar ook rondom de toekomst uit te spreken. Wij staan voor 
kwalitatief goed onderwijs en willen ervoor zorgen dat we dit nu èn later kunnen bieden. 

Onze huidige minister van onderwijs, Arie Slob (CU), zegt: ‘Onderwijs gaat over de toekomst van onze 
kinderen en jongeren. Voor hen wil ik minister zijn. En voor hun docenten en leerkrachten, die vanaf de 
eerste schooldag tot de laatste diploma-uitreiking werken om de gaven en talenten van leerlingen te 
laten bloeien.’ Voor minister Slob is de toekomst gelukkig ook van groot belang, nu is het zaak dat 
minister en werkveld nader tot elkaar komen. 

 
 

Voorleeskampioen 
In groep 7 en 8 is de Nationale Voorleeswedstrijd gepromoot om het lezen 

een extra stimulans te geven. Een echte jury beoordeelde de deelnemers. 
Uiteindelijk is Glenn uit groep 7/8 voorleeskampioen van bs. st. Willibrordus 

geworden. Glenn zal de school vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd in de gemeente 

Bergeijk. Gefeliciteerd Glenn! 
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Week van respect 

Op 9 en 10 november heeft groep 7/8, op uitnodiging van de gemeente Bergeijk en 
Cultuurplaza de Kempen, deelgenenomen aan de week van respect. Samen met 

kunstenaar Marcel van den Berg zijn er mooie respectposters gemaakt. Enkel posters 

zijn tentoongesteld in het gemeentehuis van Bergeijk.  
 
Leesmonitor 
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind. 
Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school. 
 
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school? 
- Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.  
- Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in. 
- Dit gebeurt op onze school in januari/februari 2018. 
 
In samenwerking met Bibliotheek De Kempen onderzoeken we: 
- het leen- en leesgedrag van leerlingen 
- de leesmotivatie van leerlingen 
- de informatievaardigheden van leerlingen. 
 
Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen worden niet 
zichtbaar. De namen en geboortedata worden na verwerking verwijderd uit de database, deze worden 
alleen ingevuld om verdubbelingen te voorkomen. De privacy van uw kind is dan ook gegarandeerd. 
Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, 
dan kunt u dit melden via infostwillibrordus@skozok.nl. Dit kan tot uiterlijk 1 januari 2018. 
 
Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd worden in 
een leesplan of lees-mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en verbetering van het 
dagelijks vrij lezen, voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal blijken 
wat de aanpak heeft opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.  
 
Hartelijk bedankt 
Afgelopen week heeft st. Nicolaas een bezoek gebracht aan de st. Willibrordusschool. Hij 
arriveerde op spectaculaire wijze. We zijn ervan overtuigd dat alle kinderen een leuke 
ochtend hebben beleefd waarvoor we de organiserende werkgroep van harte willen 
bedanken. 
 

Vanuit de oudervereniging: Kerstviering  
Op donderdagochtend zal er in alle klassen voor iedereen een feestelijk 
ontbijt klaar staan, zodat de kinderen met z’n allen kerstontbijt kunnen 
houden. Voor de grote eters is het verstandig thuis vast iets te eten. Na het 
ontbijt zullen de kinderen per klas aan elkaar een Kerstverhaal laten zien. 
Dit Kerstverhaal zullen ze ’s middags tijdens de Kerstviering in de Sleutel 
aan de ouderen van de KBO op gaan voeren. Tussen de middag gaan de 
kinderen gewoon naar huis of de TSO. Naast de opvoering in de Sleutel in 
de middag, zullen er op school kerstactiviteiten gedaan worden. De kinderen 
lopen onder begeleiding van leerkrachten en hulpouders naar de Sleutel.  

Op vrijdagochtend komt de liederentafel (een groep enthousiaste ouderen die graag zingen) naar school 
om met alle leerlingen nog verschillende kerstliedjes te zingen en zo de vakantie in te luiden. 
Op het moment van schrijven en uitkomen van de Riebas weten we nog niet precies hoeveel hulpouders 
we nodig hebben, vandaar dat we dit via de klassenouders communiceren. Wellicht heeft u daar al 
bericht over gehad. De kinderen hoeven deze twee dagen géén tussendoortje voor de pauze mee te 
nemen. Daarvoor wordt gezorgd. 
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Uitnodiging aan alle kinderen en ouders 
Op 3 juni 2018 is er weer een viering van de Eerste Heilige Communie in de St. Willibrorduskerk in 
Riethoven. Kinderen van groep 4 en ouder kunnen aangemeld worden om hieraan deel te nemen.  
De voorbereidingen voor de Eerste Communie starten in januari 2018. In een aantal bijeenkomsten 
laten we de kinderen kennismaken met Jezus en onze kerkgemeenschap.  
We werken met een werkboek en lezen uit een kinderbijbel, we doen opdrachtjes en zingen liedjes. Aan 
de ouders/verzorgers van de communicanten vragen we om de bijeenkomsten met hun kind voor te 
bereiden door samen het werkboek te lezen en de opdrachtjes te doen, maar vooral door samen met je 
kind in gesprek te gaan over de (levens)vragen die aan bod komen. Mocht u en uw kind besluiten 
hieraan deel te nemen, meldt u dan voor 20 december 2017 aan op het volgende emailadres: 
corinegeel@gmail.com . Voor vragen kunt u contact opnemen via de mail of bellen met Pastoor Rijkers 
(040 2012937) 

 
Vanuit de parochie: Kerstgezinsviering 
Rondom de aanvangstijd van de Kerstgezinsviering op 24 december a.s., is een misverstand 
ontstaan. Deze vangt aan om 19.00 uur.  
 
 
                                        
 
 
 
 
 
                                            De laatste van dit jaar…. 

                                                   Dit is de laatste Riebas van dit kalenderjaar, we lopen alweer richting de 
                                            feestdagen en het nieuwe jaar. Vanaf deze plaats wensen we jullie allemaal 
                                            een hele fijne kerst en natuurlijk alles wat wenselijk is voor het nieuwe jaar. 
                                            Laten we er samen weer iets moois van maken!  
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