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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 
19 en 20 november  
Facultatieve ouderavonden groep 1 t/m 7. 
Verplichte ouderavonden groep 8. 
23 november 
Verkeersochtend ‘Zichtbaarheid’ 
28 november 
Sinterklaasspeurtocht gr. 1 tm. 5. 
3 december   
Riebas 
5 december   
Sinterklaas op school 
6 december   
Studieochtend: alle leerlingen vrij! 
17 december 
Riebas 
20 december 
Kerstviering 
24 december t/m 4 
januari  
Kerstvakantie 
7 januari 
Luizencontrole 
 
De kapstokregel van 
de maand november 
is… 

Verkeersochtend Zichtbaarheid. 
Ook onze school doet mee aan de verkeersactie 
“Zichtbaarheid” van Veilig Verkeer Nederland. In 
de vorige Riebas hebt u al één en ander kunnen 
lezen over deze actie. Aanstaande vrijdag-
ochtend, 23 november, wordt er in alle groepen 
aandacht besteed aan dit thema. Bij de kinderen 
van groep 8 gaat de aandacht in het bijzonder uit 
naar de fiets (het vervoermiddel richting voort-
gezet onderwijs volgend jaar). Deze kinderen 
kunnen vrijdagochtend hun fiets laten controle-
ren door een specialist.  
 
Sinterklaasspeurtocht.                                                              

Op woensdag 28 
november gaat groep 
1 t/m 5 een Sinter-
klaasspeurtocht doen 
door het dorp. De 

kinderen zullen in kleine groepjes een 
uitgestippelde route onder begeleiding van een 
hulpouder volgen en onderweg - op een vijftal 
plaatsen - een aantal activiteiten uitvoeren. Alles 
geheel in Sinterklaas stijl! De Sinterklaas 
commissie is er al bijna klaar voor. De hulp-
ouders hebben er zin in en de kinderen…… Het 
belooft een super leuke ochtend te worden. Let 
er op dat de kinderen die dag passende kleding 
dragen (gemakkelijk, evt. warm) en dat ze het 
gele reflectiehesje aanhebben.  
 
Ontruimingsoefening 
Op 25 oktober jl. hebben we op school een 
ontruimingsoefening gehouden. Nadat het 
alarmsignaal was ingeschakeld, hebben alle 
kinderen onder leiding van hun leerkrachten het 
schoolgebouw verlaten. Vervolgens hebben alle 
groepen zich verzameld op de speelplaats. De 
oefening is goed verlopen, een aantal 
aandachtspunten worden verwerkt in het 
ontruimingsplan. Deze aanpassingen hebben 
hoofdzakelijk van doen met het efficiënter 
maken van de vluchtroutes. Dit schooljaar staat 
er nog één (onaangekondigde) ontruimings-
oefening op het programma. 
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Trakteren bij een verjaardag 
kinderen jarig zijn mogen ze trakteren in de groep. De school spreekt de voorkeur uit voor een min of 
meer gezonde traktatie, die gerust bescheiden mag zijn. We gaan er van uit dat het grote feest 
immers al thuis wordt gevierd.  
 
Schoolgids 
De schoolgids wordt niet meer op papier verstrekt. Deze is door iedereen in te zien op onze website. 
Op de homepagina vindt u de verwijzing naar de schoolgids. 
 
Vanuit de oudervereniging: Kerstviering 
Ook al is Sinterklaas nog maar net in het land, we zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor 
Kerst. Op donderdag 20 december a.s. zullen er verschillende kerstactiviteiten plaatsvinden op 
school. In de ochtend zijn er knutselworkshops. Hiervoor zijn wij op zoek naar de volgende 
materialen: 
- kurken (ook champagnekurken); 
- glazen potjes; 
- restjes wol (voornamelijk wit); 
- kralen. 
De materialen mogen ingeleverd worden bij de leerkrachten. Om deze activiteit goed uit te kunnen 
voeren, hebben we ook ouderhulp nodig op die ochtend! Opgeven hiervoor, kan via ons e-
mailadres: ovwillibrordus@skozok.nl. Op deze donderdag zullen de reguliere schooltijden (8.30 – 
12.00 uur en 13.15 – 15.30 uur) aangehouden worden. 
 
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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