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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 
25 februari 
Riebas 
Adviesgesprekken groep 8. 
26 februari 
Adviesgesprekken groep 8. 
Oudergesprekken gr. 1 tm. 7. 
27 februari 
Oudergesprekken gr. 1 tm. 7. 
28 februari 
Plakboeken en rapport mee naar huis 
1 maart 
Carnaval op school 
4 t/m 8 maart 
Carnavalsvakantie 
11 maart 
Luizencontrole 
 
 
 
 
 
 
 
De kapstokregel van de 
maand februari is… 
 
 
 

Staking vrijdag 15 maart 
In de week van 11 maart aanstaande gaat de 
AOb samen met FNV Onderwijs en Onderzoek 
actie voeren voor meer investeringen in het 
onderwijs. Leden uit alle onderwijssectoren 
worden opgeroepen om mee te doen. De week 
wordt afgesloten met een landelijke onder-
wijsstaking op vrijdag 15 maart.  

Het lerarentekort ontregelt het onderwijs. 
Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren 
werken massaal door bij ziekte, zijn voortdurend 
invallers aan het zoeken of aan het inwerken en 
de klassen zijn bomvol. Wanneer een leerkracht 
ziek wordt, is het niet meer vanzelfsprekend dat 
er een vervanger voor de klas kan staan.   
 
De aantrekkelijkheid van een baan in het 
onderwijs is afgenomen, omdat salarissen 
achterlopen bij de markt. Het personeelstekort 
zorgt voor een stijgende werkdruk, terwijl 
onderwijs nu al een heel groot burn-out risico 
heeft. 
 
Het team van de st. Willibrordusschool heeft 
aangegeven gehoor te willen geven aan de 
landelijke staking. De school zal dus op vrijdag 15 
maart a.s. gesloten zijn. Hiermee willen we 
aangeven dat wij zo niet verder kunnen. Ook wij 
zijn ervan overtuigd nu dit middel te moeten 
inzetten om later óók structureel goed onderwijs 
te kunnen verzorgen. Wij willen staan voor 
kwalitatief goed onderwijs voor al onze 
leerlingen.  
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Oudergesprekken 
Zoals de kalender aangeeft, organiseren we in de maand februari weer 
oudergesprekken. Binnenkort wordt daarvoor de planning gemaakt en 
ontvangt u een uitnodiging. Mocht u nù al zien dat één van de momenten 
niet past in uw agenda, dan weten we dat graag tijdig. Neemt u in dat geval 
even contact op met de leerkracht van uw kind(eren). In eerste instantie 
gaan we er van uit dat we iedereen op beide data kunnen inplannen.  
 
Aanmelden nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2019-2020 
Voor kinderen die tussen 01-08-2019 en 01-08-2020 4 jaar worden èn voor 
kinderen die dit schooljaar nog 4 jaar worden en nog niet zijn ingeschreven op onze school.  
 
Kiest u voor onze school, dan volgt een aanmeldprocedure en vragen wij u een aantal digitale 
formulieren in te vullen op onze website.  
Ga hiervoor naar www.bsstwillibrordus.nl, klik op ‘voor ouders’ en daarna op ‘nieuwe leerling’.  
Vervolgens nemen we contact met u op. 
 
Om inzicht te krijgen in onze leerlingenaantallen voor het nieuwe schooljaar, verzoeken we u 
aanmelding te laten plaatsvinden voor 1 april aanstaande. 
U kunt, wanneer u zich vooraf wilt oriënteren op onze school, via dezelfde pagina op onze website 
een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.  
U bent van harte welkom!  
 

 
Schoolreis 2019 
De voorpret kan alvast beginnen, want voor de schoolreis op 
dinsdag 21 mei a.s. staan de volgende bestemmingen gepland: 
De groepen 1, 2 en 3 gaan naar ‘Scoutsrally’ in Neerpelt, België. 
De groepen 4 en 5 brengen een bezoek aan ‘Toverland’ in 

Sevenum; De kinderen van zowel groep 4 als groep 5 zullen onder begeleiding rondlopen. 
 
 
De groepen 6 en 7 reizen af naar ‘De Efteling’ in Kaatsheuvel; De kinderen van zowel groep 6 als 
groep 7 zullen onder begeleiding rondlopen. 
Groep 8 blijft op school en heeft die dag continurooster. 
Praktische informatie m.b.t. de uitjes (zoals vervoer, vertrek- en aankomsttijden, lunchpakketten) 
verschijnt te zijner tijd in de Riebas. 
Met vriendelijke groet, 
De schoolreiscommissie. 
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Vanuit de Bende van Riethoven 

 
Hallo allemaal,  
wij, de bende van Riethoven, zijn een fanatieke groep jongeren die zijn 
benaderd door een aantal ouders om iets leuks te organiseren voor de 
jeugd vanaf de 10 uit Riethoven. Dit komt doordat de jeugd op vrijdag en 
zaterdag de hele avond achter hun schermpjes zit en ook wel eens een 
leuk evenement mag hebben op zo'n avond. Daarom kwamen ze bij ons, 
of wij het leuk vinden om eens iets leuks te bedenken, zodat ook zij een 
leuke avond samen kunnen hebben.  
Na een aantal dagen brainstormen kwam bij ons het idee op om een 
spooktocht met missie te organiseren. Deze zal plaatsvinden op 15 maart 
2019, dus houd deze datum vast vrij in je agenda, zodat de opkomst zo 
groot mogelijk wordt.  

De tocht begint bij de Rietstek en je kan vertrekken tussen 19.00 uur -19.30 uur. Verder zal de tocht 
door het dorp en het bos gaan, dus ik zou niet je beste kleren aan doen.  

https://nummereen.com/
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Deelname is vanaf 10 jaar, omdat het te eng kan zijn voor jongere kinderen en voor volwassenen kan 
het ook lekker griezelen zijn, dus die zijn natuurlijk ook welkom. Wij zouden het ook fijn vinden als je 
in groepjes van maximaal 8 personen komt. Ook zijn zaklampen verboden om zo een zo leuk 
mogelijke ervaring aan de tocht te geven. Verder is deelname op eigen risico.  
De kosten voor de spooktocht met missie is aan de deur €3,00 pp en als je van tevoren inschrijft 
€2,50 pp.  
 
Durf jij het aan? 
Meld je dan snel aan door een mailtje te sturen naar: bendevanriethoven@gmail.com.  
 
De voordelen van aanmelden van tevoren. 
Je krijgt van tevoren te horen hoe laat je mag vertrekken, dus je hoeft niet lang te wachten na 
binnenkomst. Je betaalt maar €2,50 pp in plaats van €3,00 pp. Hopelijk tot 15 maart. 
 
Voor meer informatie kan je ons volgen op Instagram: bendevanriethoven, of op facebook: 
bendevanriethoven. Ook kan je ons bereiken via de mail: bendevanriethoven@gmail.com.  
Groetjes, 
Job, Ralf, Rens, Sander, Janiek, Roy, Niek, Birgit, Eric, Ank, Karin en Monique. 
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