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                                    Riebas   Jaargang 8     Nummer 16     Datum: 13 mei 2019 

 
 
 
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 
15 mei 
20.00 uur: MR vergadering 
21 mei 
Schoolreis 
27 mei 
Riebas 
Schoolfotograaf 
30 en 31 mei 
Hemelvaart 
9 en 10 juni 
Pinksteren 
11 juni 
Riebas 
17 juni 
Studiedag: alle leerlingen vrij 
 
De kapstokregel van de maand mei is… 
 
 
 
 
 
 

Schoolreis 
Dinsdag 21 mei a.s. is het weer zover. De 
groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreis! Groep 8 
heeft die dag continurooster. Dat houdt in dat ze 
die dag les krijgen van 8.30 tot 14.15 uur (denk 
aan het lunchpakketje). Alle leerlingen worden 
deze dag gewoon om 8.30 uur op school 
verwacht. 
  
Groep 1, 2 en 3 

De groepen 1, 2 
en 3 gaan dit 
jaar met de auto 
naar Speeltuin 
‘Scoutsrally’ in 
Neerpelt, België. 
Onze kleuters 
zullen ’smorgens 

direct tussen 8.30 - 8.45 uur vanaf school 
vertrekken. Voor eten, drinken en wat lekkers 
wordt die dag gezorgd. De kinderen hoeven dus 
geen lunchpakketje mee te nemen. Na een 
aantal uren lekker spelen zullen zij om ongeveer 
14.30 uur weer terug zijn op school. Er is een 
mogelijkheid om geitjes en kippen te voeren. 
Kinderen mogen hiervoor ook zelf oud brood 
vanuit thuis meebrengen. 
Het is noodzakelijk dat we tijdens de schoolreis 
beschikken over de identiteitsdocumenten van 
uw kind. Graag deze vooraf, maar uiterlijk 
maandag 20 mei a.s., aan de eigen leerkracht af 
te geven. Deze zal tijdens de schoolreis dit 
document bijhouden. Na terugkomst kunnen de 
ouders dit direct weer bij de eigen leerkracht 
ophalen.                      
 
Groep 4 en 5 
De groepen 4 en 5 zullen ’s morgens eerst de 
groepen 1, 2 en 3 uitzwaaien en vervol-
gens tussen 8.50-9.00 uur per bus naar 
‘Toverland’ in Sevenum vertrekken. Wij vragen 
jullie de kinderen van een lunchpakketje /tus-
sendoortje, voldoende drinken en evt. zonne-
brandlotion te voorzien. Zakgeld blijft gewoon 
lekker thuis.  
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Om 17.00 uur staat de bus weer gereed om de kinderen naar Riethoven te brengen, waarna zij rond 
18.00 uur weer terug op school verwacht worden. Ouders, wilt u tijdig aan de leerkracht laten weten 
of uw kind last heeft van wagenziekte, dit i.v.m. de busindeling! 
Na terugkomst wordt de kinderen van groep 4 en 5 de mogelijkheid geboden om onder begeleiding 
van een leerkracht te wachten tot ook de ouders die met groep 6 en 7 meegaan terug zijn. Geef dit 
aan de leerkracht door! Ook als zij zelfstandig naar huis mogen! 
 
Groep 6 en 7 
De groepen 6 en 7 zullen ’s morgens eerst de groepen 1, 2 en 3 uitzwaaien en vervolgens tussen 
8.50-9.00 uur per bus naar ‘De Efteling’ in Kaatsheuvel vertrekken. De kinderen moeten zelf voor het 
lunchpakketje/ tussendoortje, voldoende drinken en evt. zonnebrandlotion zorgen (vooral bij warm 
weer). Als zakgeld mogen zij maximaal € 7,00 meenemen. Om 18.00 uur staat de bus weer gereed 
om de kinderen naar Riethoven te brengen. Rond de klok van 19.00 uur verwachten we ze weer 
terug op school. Ouders, wilt u tijdig aan de leerkracht laten weten of uw kind last heeft van 
wagenziekte, dit i.v.m. de bus-indeling!  
   
Heb je tijd en zin om je kind(eren) uit te zwaaien, dan ben je natuurlijk van harte welkom, zie 
bovenstaande tijden! Alleen om 8.30 uur zal er een brigadier aan school staan. Spreek dus duidelijk 
met je kind af of het bij terugkomst op school zelfstandig naar huis mag of dat hij/zij wordt 
opgehaald en door wie. 
Wij wensen iedereen een leuke en geslaagde schoolreis toe! 
 
Themadag 
Het einde van het schooljaar komt al weer snel dichterbij. De OV organiseert ieder jaar een 

themadag in de laatste schoolweek, om deze week extra 
speciaal te maken. Dit jaar is de themadag op maandag 1 
juli a.s. en hebben we als thema ‘kunst’ gekozen. Het wordt 
hopelijk een hele kunstzinnige dag met een spetterende 
afsluiting als verrassing. Dit soort dagen vraagt een hoop 
geregel en georganiseer, maar vooral veel mensenhanden 
op de themadag! Zeg nou zelf, dit wil je toch niet missen! 
Geef je op als hulpouder, omdat de kinderen niet zonder 

jullie kunnen en ze het zo leuk vinden als hun ouders er ook zijn. Op de themadag is er een 
continurooster en zijn de kinderen uit om 14.15 uur. 
Ook nu kunnen we jullie hulp al goed gebruiken. We zijn op zoek naar de volgende materialen: 
· Plastic doppen van potten en flessen; 
· Plastic flessen (shampoo, wasmiddel etc.); 
· Oude cd’s; 
· Andere bruikbare recycle materialen. Denk aan noppenfolie, plastic bakjes, waxinelichthouders etc. 
Graag alleen schone, droge en bruikbare materialen! 
Hulpouder worden? Stuur vandaag nog een mail aan ovstwillibrordus@skozok.nl. Daarbij graag 
aangeven of je de hele dag beschikbaar bent of van 8 tot 12 uur of van 12 tot 15uur. 
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Herhaling: Gezocht luizenpluis-ouders 
Voor het komende schooljaar zijn we opzoek naar een aanvulling op de kriebelmama's die nu 5x per 
jaar op maandagochtend na de vakanties de luizencontrole doen. Omdat we afscheid moeten gaan 
nemen van een aantal mama's zijn we opzoek naar nieuwe papa's of mama's die ons hierbij willen 
komen helpen. 5x per jaar op maandagochtend na de vakanties kriebelen wij alle kinderen van 
school. We beginnen om 8.30u en om 10.00u zijn we altijd weer klaar. Gelukkig hebben we na onze 
eerste oproep al een paar reacties mogen ontvangen, maar wie nog de mogelijkheid heeft om ons te 
komen versterken, is van harte welkom! Graag een berichtje naar infostwillibrordus@skozok.nl. 
 
Vanuit de oudervereniging 
De oudervereniging is op zoek naar jou! Voor 
het komende schooljaar zoeken wij 
enthousiaste ouders die de huidige 
oudervereniging wil komen versterken. Wat 
doet de oudervereniging zoal? We zijn een 
aanspreekpunt voor vele ouders, over vele 
uiteenlopende dingen. Wij hebben met 
regelmaat overleg met de school om dingen 
te bespreken, dingen die opvallen, dingen die gebeuren 
en zaken die we te horen krijgen van de ouders van de schoolkinderen. Daarnaast organiseren wij 
ook leuke activiteiten voor de kinderen onder schooltijd, denk aan kerstviering, sinterklaas, 
themadag, koningsdag enz. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Organiseer je een activiteit 
mee, dan kan dit iets vaker zijn. Dus heb je zin en tijd om daarbij te helpen, meld je dan aan. Stuur 
een mail naar ovstwillibrordus@skozok.nl of spreek één van de ouders aan. 
Bedankt! Oudervereniging bs. st. Willibrordus 
 
Nieuws van de BSO 
De meivakantie zit er weer op. We hebben samen met de Cluppers, zoals we de kinderen van de BSO 
noemen, twee hele leuke weken gehad.  We hebben verschillende activiteiten gedaan zoals 
bijvoorbeeld graspoppetjes maken, appelmuffins bakken, levend stratego spelen, een 
blotevoetenpad lopen en zelfs een hele dag op avontuur bij de blokhut in Eersel. We kijken terug op 
een leuke vakantie! Nu aftellen naar de zomervakantie…  
Op de BSO hebben we voortaan op maandag versterking van pedagogisch medewerker Pleun. Daar 
zijn we blij mee, want daarmee kunnen we meer kinderen verwelkomen op de Clup! Op dit moment 
is de wachtlijst daarmee opgelost. 
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Kleurwedstrijd AvondWandel 

2Daagse Bergeijk 6 en 7 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 19.00 in Aquinohuis  

Naam: 

Adres: 
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