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.
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Hoofdluis
Er is deze week weer hoofdluis op school
geconstateerd. Hierover ontving u al een
mailbericht. Hierbij de vraag om uw kind óók
thuis, met name in de vakantietijd, regelmatig te
controleren op hoofdluis en een eventuele
behandeling tijdig op te pakken. Stelt u ons aub.
ook tijdig op de hoogte van bijzonderheden op
dit vlak bij uw kinderen. Als school en thuis
hierin samenwerken kunnen we dit probleem
nòg efficiënter te lijf gaan.

Nieuws van de Tussenschoolse opvang (overblijven)
Zoals bekend neemt kinderopvangorganisatie
Nummereen de activiteiten van ’t Blusserke
Planning
vanaf januari over. Nummereen gaat dan óók
5 november: Riebas
het overblijven op onze school organiseren,
19 november: Riebas
eveneens onder leiding van professionele
19 en 20 nov.: Facultatieve oudergesprekken
krachten. De medezeggenschapsraad heeft
gr. 1 t/m 7. Verplichte oudergesprekken gr. 8.
hiermee ingestemd. Deze week ontvangt u
3 december: Riebas
daarover nadere informatie (tarieven, contact5 december: Sinterklaas op school
gegevens etc.). Vanaf week 44 bestaat er voor
6 december: Studieochtend: alle kinderen vrij! ouders al de gelegenheid tot aanmelding voor
deze dienst.
Oudergesprekken
Al vóór de zomervakantie hebben veel ouders
Op onze website zijn de meegedacht over het organiseren van de tussendata van de oudergeschoolse opvang op onze school. Er zijn
sprekken betreffende
mogelijkheden en onmogelijkheden tegen het
dit schooljaar al gepulicht gehouden. De uiteindelijke conclusie was
bliceerd. In de Riebas
dat het overblijven niet in eigen beheer kon
laten we deze tijdig de
worden georganiseerd. Vanzelfsprekend
revue passeren.
hartelijk dank aan deze groep voor alle inzet in
Om zo efficiënt mogelijk dit proces!
te kunnen plannen, is
het voor ons van belang tijdig te weten of een
Installatie jeugdgemeenteraad Bergeijk
bepaalde datum niet bij u past. Neem in dat
De gemeente Bergeijk heeft een jeugdgegeval aub. nù al contact op met de leermeenteraad opgericht. In september zijn er
kracht(en) van uw kind(eren). Omdat we tijdig
verkiezingen gehouden rondom belangstellende
publiceren gaan we er van uit dit slechts bij
kinderen van de groepen 7 en 8 van de
uitzondering aan de orde is.
Bergeijkse basisscholen. Kinderen uit Bergeijk,
die niet in Bergeijk op school zitten, konden zich
ook aanmelden. Daaruit heeft de burgemeester
een leerling geloot. Op 10 oktober jl. werd de
raad officieel geïnstalleerd in het gemeentehuis.
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De jeugdgemeenteraad bestaat nu uit 19 kinderen, de jeugdgemeenteraadsleden gaan samen
werken aan specifieke jeugdprojecten en vergaderen daar viermaal per jaar over. Vanuit de st.
Willibrordusschool hebben Louise en Alexander zitting in de raad. Vanaf deze plaats wensen we hen
vanzelfsprekend veel succes en wijsheid bij het uitoefenen van deze mooie taak.
In verband met excursies, uitstapjes, etc.
Wat zijn de regels voor het vervoer van kinderen in de auto?
Kinderen jonger dan 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moet u in een goedgekeurd autokinderzitje
vervoeren. Dit moet zowel voorin als achterin de auto. Kinderen groter dan 1,35 meter moeten
voorin en achterin de auto de autogordel om.
Kind voorin of achterin de auto
U mag kinderen zowel voorin als achterin de auto vervoeren. Dit maakt voor de veiligheid weinig
verschil. Wel is het veiliger kinderen (baby’s) zo lang mogelijk tegen de rijrichting in te vervoeren.
Gebruik autokinderzitjes bij vervoer van andere kinderen.
Van ouders en verzorgers wordt verwacht dat ze voor hun kind een autostoeltje in de auto hebben.
Maar er rijden misschien ook wel eens andere kinderen mee. Voor hen kan niet altijd een kinderzitje
aanwezig zijn. Bij dit soort vervoer over beperkte afstand (maximaal 50 kilometer) volstaat gebruik
van de gordel op de achterplaatsen voor kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen).
Kinderen vanaf 3 jaar en langer dan 1,35 meter mogen, als er geen autogordel is, zonder gordel op de
achterbank zitten. Mèt gordel mogen ze ook op de voorste zitplaats zitten (bron:
www.rijksoverheid.nl).
Airbag
Kinderen mogen niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd op
een plaats met een airbag, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Het kinderbeveiligingssysteem kan door
de airbag met kracht naar achter worden gestoten, met letsel tot gevolg. Het is bovendien raadzaam
om kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag te zetten die is ingeschakeld. Kan de airbag niet
uitgeschakeld worden, dan raden wij aan de autostoel zo ver mogelijk naar achter te zetten (bron:
www.anwb.nl).
Vanuit Sint-organisatie Riethoven
Na het succes van afgelopen jaar gaat Sinterklaas – van de intocht en het
schoolbezoek – dit jaar op 5 december opnieuw huisbezoeken afleggen. Op 5
december kan Sinterklaas met zijn hoofdpiet geboekt worden voor een
huisbezoek. Dit is mogelijk vanaf 15.30 uur. De huisbezoeken zullen alléén in
Riethoven plaatsvinden! (Let wel, vol=vol) Sinterklaas en zijn hoofdpiet komen
dan zo’n 20 á 25 minuten bij u thuis. U dient vooraf input aan te leveren over de
aanwezige kinderen (hobby’s, leuke gebeurtenis etc.) zodat het bezoek een
persoonlijk tintje krijgt. Eventueel kunnen cadeaus ook worden ingeleverd bij Sinterklaas zodat ze
deze tijdens het bezoek kunnen uitdelen. Interesse? Of wenst u meer informatie omtrent het
huisbezoek….. mail dan naar: sintbijuthuisriethoven@gmail.com
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