Riebas
Jaargang 8

Nummer 1

Datum: 3 september 2018

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 en 13 september:
17 september:
21 september:
1 oktober:
3 t/m 14 oktober:

Kennismakingsgesprekken
Riebas
Studieochtend: alle leerlingen vrij
Riebas
Kinderboekenweek

De kapstokregel van de maand september is…
Kennismakingsgesprekken
Op 12 en 13 september a.s. vinden de kennismakingsgesprekken plaats.
Het is voor ons -èn met name voor uw kind- van belang dat we het jaar
starten met àlle informatie die er toe doet. Ouders/verzorgers hebben bij
deze informatievoorziening een belangrijk aandeel.
Betreffende de instromers organiseren we nog geen kennismakingsgesprekken. Bij deze kinderen gaat de juf op huisbezoek.
Deze gespreksronde willen we àlle ouders vooral laten vertellen over
hun kind, over specifieke kindkenmerken, over sterke kanten en over
verwachtingen betreffende dit schooljaar.
De leerlingen van groep 7 en 8 laten we daarnaast, voorafgaande aan
deze gesprekken, ook zèlf nadenken over hun mogelijkheden en
verwachtingen (wat kun je nu?, wat wil je nog meer gaan kunnen?, wat moet je daar voor doen?, wat
heb je daar voor nodig?). De opbrengsten van deze overdenkingen willen we met ouders delen
tijdens de kennismakingsgesprekken. De kinderen van groep 8 zijn tijdens het gesprek aanwezig.
In de loop van deze week ontvangt u een uitnodiging voor deze gesprekken.
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Even voorstellen…
Beste ouders,
Omdat ik u nog niet allemaal heb ontmoet, wil ik me even voorstellen in dit schoolinfoblad. Ik ben
Aniek Jacobs, 43 jaar oud en woon in Neerpelt. Ik ben gehuwd en heb een dochter van 16. De
afgelopen 21 jaar heb ik ervaring opgedaan als leerkracht op het Speciaal Onderwijs en daarna op
verschillende basisscholen in Veldhoven. Vanaf dit schooljaar kom ik het team
van bs. St. Willibrordus versterken. Samen met juf Monique ben ik leerkracht in
groep 2-3. Op woensdag sta ik in de kleutergroep van juf Hélène. Ik kijk er naar
uit om er, samen met jullie kind(eren), een leuk schooljaar van te maken!
Aniek Jacobs
Hallo allemaal,
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Arrianne Vrenken en ik woon in
Bergeijk, dus niet zo erg ver uit de buurt van Riethoven. Met ingang van dit
schooljaar kom ik als onderwijsassistente het team versterken op de St.
Willibrordusschool in Riethoven. Daarmee kom ik weer terug op het “oude” nest want tot 5 jaar
geleden heb ik 11 jaar lang met veel plezier op de Willibrordusschool gewerkt. Misschien zijn er nog
wel kinderen en ouders die me kennen. Het is de bedoeling dat ik in de hele school zal worden
ingezet, zowel in de onder-, midden- als bovenbouw. Waarschijnlijk komen we elkaar dus nog wel
een keer tegen. Ik heb er in elk geval erg veel zin in en wens iedereen een heel fijn schooljaar toe.
Groetjes Arrianne Vrenken
St. Willibrordusschool neemt afscheid van juf Helma
Na bijna 44 jaar op de St. Willibrordusschool in Riethoven te hebben gewerkt, ga ik
afscheid van jullie nemen. Ik heb er voor gekozen om op 1 school te werken, en dat
is de Schepelweyen in Dommelen. Daar ga ik ook de kleuters begeleiden in hun
ontwikkeling. Er hebben veel Riethovenaren bij mij in de kleuterklas gezeten en daar
ben ik ook heel trots op. Op vrijdag 28 september neem ik in de ochtend afscheid
van alle groepen op school. Diezelfde middag is er een receptie van 13.30 tot 15.00
uur en kunnen ouders, leerlingen, oud-leerlingen en andere Riethovenaren mij de
hand schudden. Plaats: St. Willibrordusschool. U bent van harte welkom!
Vanuit de BVL commissie: verkeersveiligheid
Beste verkeersdeelnemers,
Als BVL commissie bewaken wij de
verkeersveiligheid om de school, zodat we
samen veilig van en naar school kunnen gaan.
Kijk allemaal even naar de gouden regels, zodat iedereen veilig kan oversteken bij de brigadiers! Laat
ook de opa’s, oma’s en oppas deze regels lezen. We zien geregeld dat zij zich niet aan deze afspraken
houden. Als volwassene ben je het voorbeeld voor de kinderen!
De gouden regels van de BVL
We komen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school
We steken lopend over bij de oversteekplaats met de fiets aan de hand
We laten de kinderen niet midden op straat uit de auto, maar parkeren de auto op een veilige plek
(Meester knoopstraat, bij gezondheidscentrum of dorpsplein)
We volgen de aanwijzingen van de brigadier zonder tegenspraak
Gebruik het voetpad niet als fietspad
Ouders/verzorgers plaatsen hun fiets in het daarvoor bestemde fietsenvak ( voor de school tussen
de speelplaatstoegangen en bij de tafeltennistafels)
We lopen met de fiets aan de hand over het schoolplein
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We parkeren de fiets in de fietsenstalling per groep
Parkeer uw auto zo veilig mogelijk, vermijd daarbij de parkeervakken voor de school
De Schoolstraat is een 30km-zone
We hinderen nooit het zicht van de brigadiers!
Vanuit de Oudervereniging
Een nieuw schooljaar betekent ook voor de Oudervereniging weer een nieuwe start om activiteiten
organiseren. Het bestuur van de Oudervereniging van het schooljaar 2018-2019 bestaat uit:
Saskia Kennis, voorzitter,
Moeder van Fenne en Guus
Sindy Antonis, penningmeester,
Moeder van Kyra en Roy
Rianne van Oorschot,
Moeder van Mika en Luca
Saskia v.d. Wijdeven,
Moeder van Roy en Lynn
Daniek van Roij,
Moeder van Senn en May
Marga Bergmans,
Moeder van Kevin en Nessa
Valerie Jacobs,
Moeder van Joëlle
Activiteitenoverzicht
Het schooljaar is weer van start gegaan, zo ook de organisatie van de
activiteiten die de school in samenwerking met de OV organiseert.
Hierbij het activiteitenoverzicht met de data waarvoor wij jullie t.z.t.
weer zullen vragen om hulp. Noteer ze alvast in je agenda/op de
kalender
Sinterklaasuitstapje
(t/m groep 5) datum nog vast te stellen (november 2018)
Kerst
20 december 2018
Carnaval
1 maart 2019
Koningsspelen
12 april 2019
Schoolreis
21 mei 2019
Themadag
1 juli 2019
Daarnaast zijn we voor de organisatie van de kerstactiviteit, de koningsspelen en de themadag nog
op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die de organisatie evenals het bedenken van de inhoud
tezamen met de oudervereniging op zich willen nemen. U kunt u aanmelden via
ovstwillibrordus@skozok.nl, vermeld hierbij wel welke activiteit u mee wil organiseren.
Vrijwillige ouderbijdrage nieuwe schooljaar
In de maand september zal de vrijwillige ouderbijdrage voor de oudervereniging, door middel van
automatische incasso, worden afgeschreven van uw rekening. Indien u nog geen automatische
incasso hebt afgegeven, dan gelieve dit formulier op te vragen bij Sindy Antonis via email adres:
ovstwillibrordus@skozok.nl. Het formulier wordt u dan toegestuurd. De bedragen die binnen onze
school worden gehanteerd zijn als volgt: Groep 8: € 20,00 Groep 1 t/m 7: € 30,00. (Mocht uw
bankrekeningnummer zijn gewijzigd gelieve dit dan door te geven dmv het afgeven van een nieuwe
machtiging.)
Dit jaar zal in overleg met school ook de bijdrage voor de schoolverlatersdagen (groep 8) tezamen
met de ouderbijdrage (groep 8) worden geïncasseerd. In totaal dus €70,00. De betreffende ouders
worden hierover nog geïnformeerd door de leerkrachten van deze groep.
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Vanuit de bibliotheek op school: “Leesfeest” in bs. St. Willibrordus
Vanaf maandag 27 augustus 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 thuis 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

Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen
Informatieavond GGD
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden
vaak van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen.
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor
ouders van kinderen met poepproblemen.
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat
kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij
ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1
tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact
hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en
praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. 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 zijn 3 euro.
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.
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