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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 
18 maart 
Riebas 
26 maart 
Studiemiddag: alle leerlingen vrij 
1 april 
Riebas 
10 april 
20.00 uur: MR vergadering 
12 april 
Koningsspelen 
15 april 
Riebas 
 
 
 
De kapstokregel 
van de maand 
maart is… 
 
 
 
 
 
 

Bedankt! 
Op vrijdag 1 
maart jl. 
hebben we 
met de hele 
school 
carnaval gevierd. De kinderen hebben een 
geweldig leuke ochtend gehad. Bij dezen willen 
we alle hulpouders en de carnavalsvereniging 
bedanken voor het fijne feestje!  

 
Ook dit jaar willen we een leuke ochtend hebben 
met de kinderen om koningsdag te vieren. Dit 
jaar valt dat al op 12 april a.s. in verband met de 
goede vrijdag en de vakantie. 
We zullen de ochtend beginnen met het ko-
ningsdagontbijt. Het ontbijt zal worden opgezet 
in een buffetvorm. We zoeken daarvoor 8 
ouders/verzorgers die willen helpen om dat 
goed te laten verlopen. Het ontbijt duurt 
ongeveer een uur vanaf 8:30 uur. 
Daarna hebben we een spelletjesochtend. Ook 
hiervoor zoeken we 8 ouders/verzorgers die 
hierbij willen helpen door bij een spel te staan 
en hierbij de kinderen te begeleiden waar nodig. 
De spelletjesochtend duurt van 9:30 uur tot 
11:45 uur. 
Komt u ons helpen bij het ontbijt of bij de 
spelletjes? Uiteraard kunt u er ook voor kiezen 
om bij zowel het ontbijt als bij de spelletjes te 
komen helpen. Stuurt u dan even een mailtje 
naar : ovstwillibrordus@skozok.nl 
Alvast bedankt!  
Namens de kinderen en de oudervereniging 
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Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Hieronder treft u het overzicht aan van vakanties en vrije dagen in het komende schooljaar, 
vastgesteld door GMR en MR. 

Herfstvakantie 14-okt 18-okt 

Studieochtend vrij 6 dec * 

Kerstvakantie 23-dec 3-jan 

Voorjaarsvakantie 24-feb 28-feb 

2e Paasdag 13-apr * 

Meivakantie 20-apr 1-mei 

Koningsdag (in meivakantie) 27-apr * 

Studiedag ma 4 mei * 

Bevrijdingsdag di 5 mei * 

Hemelvaart 21-mei 22-mei 

2e Pinksterdag 1-jun * 

Studiemiddag (kermisronde) 22-jun * 

Calamiteitendag (o.v.b.) 10-jul * 

Zomervakantie 13-jul 21-aug 

 
Kinderjury op Basisschool St. Willibrordus 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn momenteel druk bezig met… lezen! 
Zij doen namelijk mee met de Kinderjury. In een Kinderjury hebben 
kinderen het voor het zeggen: Welk boek is het allerleukste? Er is een 
Landelijke Kinderjury, maar na overleg met de leerkrachten is gekozen voor 
een eigen Kinderjury op school. 
Hoe gaan we te werk? 
In de klas staat een krat met boeken. De leerlingen lezen de komende tijd 
zoveel mogelijk boeken uit deze krat. Ze mogen de boeken ook thuis lezen. 
Uiteindelijk bepaalt iedere leerling welk boek volgens hem of haar het 
allermooiste, allerbeste boek is. Dit wordt via een schriftelijke stemming in 
de klas gedaan. Het boek met de meeste stemmen, heeft dan de prijs van 

de Kinderjury van Basisschool St. Willibrordus gewonnen! Welk boek wint uiteindelijk de prijs? Dat 
bepalen de kinderen zelf! We houden u op de hoogte…       
Met vriendelijke groet, namens leerkrachten en vrijwilligers,     
Hilde Crielaars-Thunnissen, 
Lees-/mediaconsulent de Bibliotheek op school 
 
Van de website… ‘de Groep in…’ 
De leerkrachten berichten regelmatig via de ‘groepsblog’ op onze website over het wel en wee van 
hun groep. Onder het kopje ‘de Groep in’ kunt u de verschillende groepen volgen. In de Riebas willen 
we hier regelmatig wat extra aandacht aan gaan schenken. Deze keer de focus op groep 7 zij 
schreven over de geschiedenisles.  

 
Met geschiedenis leerde groep 7 over leenmannen, de 
leenheer en ridders. Aan het schild van een ridder kon 
je 'm herkennen in de strijd. Groep 7 maakte schilden 
voor zichzelf, met afbeeldingen die hun inspireerden. 
Voor de een is dat een hond, voor de ander een 
voetbalclub. Mooie schilden zijn het geworden. 
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Kom naar de “Meespeeldagen” bij Scouting Rythovius! 
Het moment om eens te komen kijken en te ervaren wat Scouting is. 
Elke zaterdag beleven we bij scouting geweldige avonturen! Hou jij ook 
van buiten spelen, rennen, hutten bouwen, knutselen, de natuur, spelle-
tjes en wil je ook graag wat leren? Dan is scouting echt iets voor jou! Kom 
een keer meespelen en ervaar zelf hoe leuk het is bij de Bevers en de 
Welpen! 
Je bent zaterdag 6 en 13 april van harte welkom! 
Bevers is voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en zijn welkom van 10:30 tot 12:30 uur. 
Welpen is voor kinderen van 8 t/m 11 jaar en zijn welkom van 13:30 tot 16:00 uur. 
We ontmoeten je graag op onze blokhut D’n Duvelshoek, Molenstraat 37 in Riethoven. 
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met: 
De Beverstaf via email bevers.rythovius@gmail.com of bel naar Jozé de Bont 06-40050085 
De Welpenstaf via email welpen_riethoven@outlook.com of bel naar Tine Stevens 06-20857285 
Tot ziens! 
De Bever- en Welpenstaf 
Scouting Rythovius (Riethoven/Westerhoven) 
 
Oudertraining Autisme 12- 
Waar zouden we zijn zonder autisme..?!? 
Stel je eens voor dat mensen als Albert Einstein, Isaac 
Newton, Leonardo da Vinci, Bill Gates, Mozart, Shakespeare 
nooit zouden hebben bestaan, of geen autisme zouden 
hebben gehad... Stel je de wereld eens voor zonder hun uitvindingen, hun boeken, de concerten, de 
songs, hun gedichten en schilderijen, speelfilms, gebouwen, filosofische en sociale standpunten enz. 
enz. enz... Onze wereld zou toch op zijn minst een stuk minder mooi, veilig en comfortabel zijn... 
Vergeet daarom nooit dat autisme, naast wat sociale beperkingen, vooral ook grote talenten met zich 
meebrengt.  
Wat?   Oudercursus over Autisme. 
Wie?   Ouders/verzorgers met een kind/kinderen met (vermoeden van of kenmerken van) 

Autisme in de leeftijd van ongeveer 4 t/m 12 jaar. 
Wanneer? Vijf avonden van 19.30 – 21.30 uur, inloop om 19.15 uur met koffie/thee; 
  Woensdag  15 mei 2019, Woensdag  22 mei 2019, Woensdag  5 juni  2019, 

Woensdag  12 juni 2019, Woensdag  19 juni 2019 
Let op: Woensdag 29 mei niet i.v.m. Hemelvaartsweekend! 

Waar?   Gemeentehuis Eersel 
Inhoud? Informatie over wat autisme is vanuit verschillende invalshoeken (Algemene theorie, 

informatieverwerking, leren & ontwikkeling)  a.h.v.  beeld- en geluidmateriaal, 
methodes als  Brainblocks / Geefmedevijf!, werkopdrachten  en praktische tips hoe 
hiermee om te gaan in de opvoeding  en onderwijs van je kind.  
● Samen zijn en ervaringen delen met andere ouders/opvoeders met een kind met 
(vermoeden of kenmerken) van Autisme.  
● Het zien van de positieve kanten van je kind, het zien van de unieke talenten. 
● Kennismaking met AIC De Kempen en Kempenspecials.   

Cursusleiders? Laura van Rijssel en Eline van den Biggelaar 
Kosten? Er zijn geen kosten aan deze oudercursus verbonden. Het is een aanbod van CJG+ De 

Kempen voor ouders uit de gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel- De Mierden.  
Aanmelden? Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via hun jeugd- en gezinswerker van het 

CJG+ of via e.vandenbiggelaar@cjgplusdekempen.nl  
Graag uiterlijk voor 6 mei 2019. 
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