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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 
20 december 
Kerstviering 
24 december t/m 4 januari  
Kerstvakantie 
7 januari 
Luizencontrole 
9 januari 
20.00 uur: MR vergadering 
14 januari 
Riebas 
28 januari 
Riebas 
 
De 
kapstokregel 
van de maand 
december is… 
 
 
 
 
 
 

Op 5 december jl. 
hebben de kinderen 
een erg gezellige 
ochtend gehad tijdens 
het Sinterklaasfeest op 
school. We willen ieder-

een bedanken die heeft geholpen om deze 
ochtend tot een succes te maken! De kinderen 
hebben genoten! 
 
 
Kerstviering donderdag 20 december  
Aankomende donderdag vindt de jaarlijkse 
kerstviering plaats. In de ochtend zullen de 
kinderen een tweetal, zelf gekozen, creatieve 
workshops gaan volgen – houdt hier rekening 
mee bij de kledingkeuze – en in de middag zal 
een ‘a-meezing Riethoven’ in de speelzaal 
worden gehouden, waar iedere groep iets zal 
opdragen voor de andere klassen. Voor iets 
tussendoor wordt gezorgd, maar een echte 
pauzehap zal het niet zijn. Wij hebben er in ieder 
geval al veel zin in. 
De Kerst werkgroep 
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Hoofdluiscontrole 
Op 7 januari worden de kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Hoofdluis is een regelmatig 
terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting 
gemakkelijk van de een naar de ander worden overgebracht. De school is, ongewild, zo’n plaats. Wij 
zijn van mening dat ouders in eerste instantie verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van 
hoofdluis. Kijkt u uw kinderen daarom ook zelf regelmatig na, behandel ze indien nodig en laat de 
school het a.u.b. weten als u hoofdluis constateert. Het is de verantwoordelijkheid van de school er 
voor te zorgen dat, bij signalering van hoofdluis, betrokkenen hierover worden geïnformeerd en er 
een (her)controle plaatsvindt. 
 

Schooltuin 
De gemeente Bergeijk heeft ons in de gelegenheid gesteld de 
moestuin nòg mooier te maken dan hij al was. Een paar 
weken geleden kregen we een nieuw hekwerk èn een nieuwe 
kippenren. Binnenkort krijgen we ook nog de beschikking 
over wat nieuw gewas, waarmee we de kinderen nog beter 
kunnen laten zien waar bijvoorbeeld de groetensoep vandaan 
komt. En… proeven natuurlijk! 

Dank aan de gemeente Bergeijk voor deze facilitering en natuurlijk ook aan onze vrijwilligers die er 
een prachtige “hof” van maken. 
 
‘t  Blusserke gaat ons verlaten 
Na vele jaren de kinderopvang in ons dorp te hebben verzorgd, valt in januari het doek voor ’t 
Blusserke. Op deze plaats willen we alle medewerkers, en in het bijzonder Gerrie en Karin, een groot 
compliment maken voor alles wat ze voor de kinderopvang hebben betekend.   
In de kerstvakantie gaat de unit op het schoolterrein verdwijnen. Wat de nieuwe bestemming wordt 
van de ruimte die vrijkomt, is nog onbekend. 
 
Vanuit de Werkgroep gezinsvieringen Riethoven 
Ondanks het feit dat 1 december jongstleden onze pastoor Rijkers is overleden gaan we toch samen 
een mooie dienst houden om kerstmis in te luiden. Het betreft een dienst en dat wil zeggen dat er 
geen consecratie gebeden wordt. Ook de communie uitreiking zou eigenlijk komen te vervallen maar 
hiervoor wordt nog naar een oplossing gezocht. Waarschijnlijk kan deze wel gewoon doorgaan. 
Dit doen we op maandag 24 december om 17.30 uur in de kerk van Riethoven.   Hopelijk komen jullie 
allemaal samen met ons zingen en bidden. Natuurlijk mogen jullie weer naar voren komen om samen 
met het koor  “Er is een kindeke geboren op aard” te zingen. Om thuis goed te kunnen oefenen 
hebben we hieronder de tekst toegevoegd. 
Graag tot maandag 24 december om 17.30 uur in de kerk! 
Werkgroep gezinsvieringen  
 
Er is een kindeke geboren op aard (2x) 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal (2x) 
 
’t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis (2x) 
’t Kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis (2x) 
 
Er is een kindeke geboren in ’t strooi (2x) 
’t Lag in een kribbetje gedekt met wat hooi (2x) 
 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal (2x) 
En ’t wenst ons allen een zalig nieuw jaar (2x) 
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