Riebas

Jaargang 8

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
3 t/m 14 oktober:
11 oktober:
15 t/m 19 oktober:
22 oktober:
5 november:

Kinderboekenweek
Reis door de School
Herfstvakantie
Riebas
Luizencontrole
Riebas

De kapstokregel van de maand oktober is…

Nummer 3

Datum: 1 oktober 2018

Reis door de school
Zoals bekend organiseren we op 11 oktober, van
18.00 tot 19.00 uur wederom onze Reis door de
school. U bent van harte welkom om aan de
hand van uw kind(eren) alles in school en de
klaslokalen te komen bewonderen en te laten
uitleggen. Natuurlijk wordt er ook aan koffie en
thee gedacht…. Graag tot ziens!
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Aan het begin van dit schooljaar hebben we u
verzocht het “toestemmingsformulier uitwisselen leerlinggegevens” in te vullen en te
retourneren. Helaas hebben we nog niet alle
formulieren terug mogen ontvangen. Graag uw
aandacht daarvoor.
Op dit moment hebben we echter al te maken
met de uitvoering van de AVG en zullen we de
kinderen waarvan is aangegeven dat er geen
informatie of fotomateriaal mag worden verstrekt steeds buiten publicatie laten.
Momenteel mogen we geen e-mailadressen
verstrekken (aan bijvoorbeeld klassenouders).
Hierover ontvangt u vandaag, via een schrijven
dat met de kinderen wordt meegegeven, nadere informatie. Hierbij het verzoek om daar per
omgaande op te reageren.
Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober
2018 is het weer zover: de Kinderpostzegelactie.
Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de
deuren. Hun missie: 400.000 kinderen helpen
aan een goed thuis. Dit jaar kan een deel van de
opbrengst ook geschonken worden aan een
lokaal project. De leerlingen van groep 8 van
onze basisschool gaan langs de deuren om
postzegels en andere leuke producten te
verkopen, zoals een theepakket, blikjes met
vrolijke emoji-pleisters, een draagtas met tekst
van Pippi Langkous en natuurlijk ook kaarten
voor de feestdagen
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De kinderen van groep 8 hebben als lokaal opbrengstdoel gekozen voor het project
voor arme Roemeense kinderen “Pas cu pas” van Frans van Lieshout. U doet toch ook
mee?
Groetjes, de leerlingen groep 8
Vanuit de Bibliotheek op school: Kinderboekenweek
Het is weer bijna Kinderboekenweek! Dat betekent dat er veel aandacht is voor lezen en leuke
kinderboeken. Ieder jaar is er een thema en dat is dit jaar Vriendschap: Kom erbij! Ook bij de
bibliotheek worden er veel leuke activiteiten georganiseerd in deze weken. Zo is er een echte
Vriendenkahootquiz voor kinderen in groep 6,7,8, waar je met je vriendje of vriendinnetje aan mee
kunt doen. Dit kan in de bibliotheek in Eersel, Budel, Valkenswaard, Bladel en Oirschot. Geef je
samen op, neem je tablet of telefoon mee en kom naar de bibliotheek en win een leuke prijs!
Opgeven kan via de site van Bibliotheek de Kempen. Maar er zijn nog veel meer leuke dingen te
doen: voorleesuurtjes, workshops, theatervoorstellingen! Kijk op www.bibliotheekdekempen.nl
voor het complete programma.

Vanuit Just Dance: Carnaval
Vind je het leuk om te dansen? Vind je carnaval leuk? Dan zoeken wij jou!
Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer een leuk groepje bij elkaar vormen om samen
met ons een dans in elkaar te zetten. Die dans laten we dan aan iedereen met de carnaval zien. Dus
ben je 4 jaar of ouder en vind je het leuk om met de carnaval op te treden meld je dan nu aan om bij
Just Dance te komen dansen (aanmelden graag voor 12 oktober). We starten met oefenen op 30
oktober en we sluiten af op 12 maart. Aanmelden kan bij Janny Geboers (06-10922224) of bij Saskia
Kennis (06-13016528)
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