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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 
14 november 
20.00 uur: Vergadering medezeggenschapsraad. 
19 november   
Riebas 
19 en 20 november  
Facultatieve ouderavonden groep 1 t/m 7. 
Verplichte ouderavonden groep 8. 
3 december   
Riebas 
5 december   
Sinterklaas op school 
6 december   
Studieochtend: alle leerlingen vrij! 
 
 
De kapstokregel van 
de maand oktober 
is… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouderavonden in november 
In november vinden voor de groepen 1 t/m 7 
facultatieve gesprekken plaats. Het is niet 
vanzelfsprekend dat àlle ouders/verzorgers 
hiervoor worden uitgenodigd. Ouders/verzor-
gers kunnen bij de leerkracht aangeven dat er 
gesprekspunten zijn. Ouders/verzorgers van 
groep 8 worden uitgenodigd voor het gesprek 
over het voorlopig schooladvies voortgezet 
onderwijs. De kinderen van groep 8 krijgen 
vervolgens hun eerste rapport. 
 
Studieochtend  6 december 
Op donderdagochtend 6 december zijn alle 
kinderen vrij. Leerkrachten hebben op dat 
moment een studieochtend waarop o.a. het 
leesonderwijs centraal staat.  
Ter herinnering: de overige studiemomenten zijn 
gepland op woensdagochtend 6 februari, 
dinsdagmiddag 26 maart en maandag 17 juni. 
 
Kapstokregels 
In de Riebas maken we regelmatig melding van 
de actuele kapstokregel. Wat betekenen die 
kapstokregels nu eigenlijk?  
Op onze school willen we voor iedereen een fijn 
klimaat creëren. We vonden het nodig om onze 
regels en afspraken, die daar bij horen, wat 
duidelijker onder de aandacht van de kinderen 
te brengen. Daarvoor hebben we de zogenaam-
de kapstokregels geformuleerd. Dit zijn regels 
die voor elke groep hetzelfde zijn, maar waar we 
per groep, samen met de kinderen, nadere 
praktische afspraken onder hangen.  
Elke maand wordt er één kapstokregel bijzonder 
benadrukt. In de groepen bekijken we vervol-
gens of de specifieke groepsafspraken daarbij  
nog aanvulling/aanpassing behoeven. Aanpas-
sing/aanvulling kan overigens ook op elk ander 
moment nodig zijn. We doen dat altijd samen 
met de kinderen, bv. naar aanleiding van een 
voorval. 
Het is de bedoeling dat onze regels en afspraken 
vooral een preventieve werking hebben.  
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Klassenouders 
Hierbij een overzicht van klassenouders per groep: 
Gr. 1/2: Ellen Hendriks en Saskia vd. Wijdeven. 
Gr. 2/3: Eline Donders en Jojanneke vd. Mierden. 
Gr. 4/5: Rianne van Oorschot  en Leontine Smits. 
Gr. 5/6: Femke Dommer en Sylvia Rietveld. 
Gr. 7: Stefanie vd. Beek en Jolanda vd. Putte. 
Gr. 8: Erna Botteram. 

 
Zichtbaarheid 
Je merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker. Belangrijk dat kinderen zich laten zien in 
het verkeer! Als ze ‘s ochtends naar school gaan, maar ook wanneer ze aan het eind van de middag 
terugkomen van een vriendje of het sportveld. Vaak zijn fietsers slecht zichtbaar door ontbrekende 
of slecht werkende verlichting en reflectie. Soms hebben ze prima verlichting maar wordt deze niet 
aangezet! 
 
Zonder licht 
Goede fietsverlichting is heel belangrijk. Een kwart van alle ongelukken met fietsers gebeurt in het 
donker. Het risico voor fietsers om bij duisternis slachtoffer te worden van een ongeval neemt met 
circa 17% af met een werkende voor- en achterverlichting! Daar komt bij dat ruim de helft van de 
fietsers in het donker zonder licht rijdt, vaak omdat de verlichting niet werkt of wordt vergeten aan 
te zetten. De actie Zichtbaarheid helpt om te stimuleren dat fietsers beschikken over werkende 
fietsverlichting en deze ook gebruiken. Daarom doen verschillende scholen in de winterperiode mee 
aan de VVN-actie ‘Zichtbaarheid’. Op onze school laten we de kinderen van groep 8 hun fiets  contro-
leren op zichtbaarheid. Nadere informatie hierover volgt. 
 
Ook de ANWB wil het verkeer veiliger maken en fietsers er aan herinneren hun licht aan te zetten. 
Daarom hebben verschillende vrijwilligers op 27 Oktober een sjabloon met de tekst: ‘zet je licht aan’, 
met een smiley erachter met spuitkrijt op de weg of stoep gespoten Wat blijkt? In plaats van 4 op de 
10 hebben 6 op de 10 mensen na het lezen van de tekst “Zet je licht aan” op straat hun lamp aan. 
Ook in de gemeente Bergeijk is hieraan meegedaan bij scholen, sportclubs en gemeenschapshuizen. 
 
Zichtbare kleding 
Naast dat je fiets goed zichtbaar moet zijn moet je zelf ook zichtbaar zijn. Dit doe je door een 
veiligheidshesje aan te doen. Zorg dat uw kinderen dit aan doen op de dagen met minder zicht; niet 
alleen in het donker, schemer, mist maar ook met regen! Dit verkleint de kans op ongelukken. 

Namens de verkeerswerkgroep van de basisscholen in de gemeente Bergeijk, bedankt! 
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Update vanuit de MR 
Op 3 oktober zijn de Medezeggenschapsraad en de schoolraad voor de eerste keer dit schooljaar bij 
elkaar geweest. In deze vergadering zijn de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het werkplan 
MR 2018/2019 goedgekeurd. Een van de speerpunten van de MR, de TSO, is ook besproken: 
“Kinderopvang Nummer Een” gaat de TSO inclusief medewerkers overnemen tegen een “prettiger” 
tarief dan het huidige. De MR heeft hiermee ingestemd. 
In het kader van veiligheid is gesproken over het mogelijk plaatsen van een hekje op de 
achterspeelplaats voor de groepen 1, 2 en 3.  
Ook zijn de nieuwe data van de overleggen vastgesteld. De MR zal op 14 november, 9 januari, 27 
februari, 10 april, 15 mei en 26 juni  bijeen komen. Indien nodig komt de MR vaker bij elkaar om over 
een dringend onderwerp te praten. De eerstvolgende vergaderdatum wordt ook steeds in de Riebas 
vermeld en alle vergaderingen van de MR zijn openbaar.  
De MR is per e-mail te bereiken via MrStWillibrordus@Skozok.nl . Natuurlijk kun je altijd een van de 
MR/SR leden aanspreken als je vragen hebt, opmerkingen wilt plaatsen of onderwerpen aan wilt 
dragen. De MR bestaat uit Femke Dommer (voorzitter), Simone van Gerwen (secretaris), Anjo van de 
Huygevoort en Elke Das. De MR wordt voor advies bijgestaan door de SR (Schoolraad) en deze 
bestaat uit Sjack Boudewijns en Bastiaan Jansen.  
 
Vanuit GGD Brabant-Zuidoost: Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 
Informatieavond GGD 
‘s Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, 
de vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 13 november een informatieavond voor 
ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen. 
 
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De 
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in 
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal 
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is 
een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen. 
 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde 
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie 
over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het 
bedplassen aan te pakken.  
 
U bent van harte welkom op dinsdag 13 november in het Elkerliek ziekenhuis  in Helmond.  Vanaf 
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten 
voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 
 
Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost 
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de 
sector Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 
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