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                                    Riebas   Jaargang 8     Nummer 9      Datum: 15 januari 2019 

 
 
 
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 
28 januari: 
Riebas. 
28 januari  tot en met 1 februari: 
Kijkmomenten kleutergroepen (zie hiernaast). 
6 februari:  
Studieochtend, alle leerlingen vrij! 

8 februari:  
Finale voorleeskampioenschap gemeente 
Bergeijk (Ilse uit gr. 8 vertegenwoordigt onze 
school). 
11 februari:  
Riebas. 
25 februari: 
Riebas 
Adviesgesprekken gr. 8. 
26 februari: 
Adviesgesprekken gr. 8  
Oudergesprekken gr. 1 tm 7 (zie hiernaast). 
27 februari:  
Oudergesprekken gr. 1 tm 7. 
28 februari: 
Plakboeken en rapporten mee naar huis. 
 
 
 
 
 

Kijkmomenten kleutergroepen 
In de week van 28 januari tot en met vrijdag 1 
februari zijn de ouders van de kleutergroepen 
van harte welkom om een kijkje te nemen in de 
klassen. Vanaf deze week hangen de inschrijf-
lijsten voor een bepaalde activiteit in het kleu-
terportaaltje. 
 
Oudergesprekken groep 1 t/m 7 
De afname en verwerking van de aanstaande 
cito-toetsen vergt meer tijd dan voorzien. Eén 
van de pijnpunten  hierbij is het nauwelijks kun-
nen inzetten van extra menskracht tijdens de 
afname (zoals gebruikelijk tijdens toetsmomen-
ten).  Eén en ander betekent dat we de ouderge-
sprekken moeten verzetten naar Dinsdag 26 
februari en woensdag 27 februari. De rappor-
ten/plakboeken worden op 28 februari mee naar 
huis gegeven. 
Mocht u op één van bovenstaande avonden 
verhinderd zijn, geef dit dan tijdig aan de 
leerkracht door. Dan zullen we daar in de 
planning rekening mee houden. 
 
Dankjewel! 
Vlak voor de Kerstvakantie hebben de kinderen 
genoten van een fijne Kerstviering. Iedereen die 
aan de organisatie hiervan heeft bijgedragen; 
hartelijk dank! 
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Vanuit de Bibliotheek op school: Monitor 
“Wie een kwartier per dag leest, kan zijn woordenschat uitbreiden met 1.000 nieuwe woorden per 
jaar.” Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw 
kind. Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school. 
 
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school? 
- De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen een korte digitale vragenlijst in.  
- De leerkrachten van alle groepen vullen een digitale vragenlijst in. 
Dit gebeurt deze periode op onze school. In samenwerking met Bibliotheek De Kempen onderzoeken 
we het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie van leerlingen, de informatie-
vaardigheden van leerlingen. 
 
Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen worden 
niet zichtbaar. De vragenlijst wordt anoniem ingevuld. Er wordt alleen naar leeftijd gevraagd. De 
privacy van uw kind is dan ook gegarandeerd. Mocht u toch vragen hebben rondom deelname van 
uw kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u dit melden via 
(infostwillibrordus@skozok.nl). 
 
Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd worden in 
een leesplan of lees-mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en verbetering van het 
dagelijks vrij lezen, voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal 
blijken wat de aanpak heeft opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.  
 
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te 
stimuleren. Door de monitor kunnen we dit nog gerichter doen. Daarnaast besteden wij aandacht 
aan informatievaardigheden op school, want veel scholieren hebben problemen bij het zoeken, 
beoordelen en bewerken van (digitale) informatie.  
 
 

 
 
Vanuit CJG+ de Kempen: Training:  “Opvoeden na (echt)scheiding” 
Begin 2019 organiseert het CJG+ de Kempen een training:  
“Opvoeden na (echt)scheiding”. 

 

Vindt u het moeilijk om de draad weer op te pakken na de (echt)scheiding? En om te gaan met de 
stress die de (echt)scheiding met zich meebrengt? Hoe kunt u beter communiceren met de andere 
ouder? Maar ook hoe helpt u uw kinderen tijdens de (echt)scheiding? 
Dan kan deze training u hierbij helpen.  
 
Werkwijze:  
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Er starten twee groepen 
tegelijk op verschillende dagdelen.  Ex-partners zitten dus niet bij elkaar in de groep. Het is ook 
mogelijk dat slechts één ouder de training volgt.   
Er zijn geen kosten aan de training verbonden.  
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Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod.   
- Zorgen voor jezelf. 
- Handvatten voor het omgaan met emoties. 
- Communicatie met de co-ouder. 
- Communicatie met je kind(eren). 
- Omgaan met strijd.  
- Omgaan met loyaliteitsconflicten. 

 

De training wisselt informatie en praktische oefeningen af.  
 
Voor wie:  
- Ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn en ondersteuning zoeken in de communicatie met de 
andere ouder 
- Ouders die vragen hebben over hoe hun kind(eren) te begeleiden in deze nieuwe situatie.   
- Ouders die behoefte hebben aan ondersteuning in hun rol als (alleenstaande) ouder.  
- Ouders die behoefte aan informatie hebben over (echt) scheiding en/of  ouderschap.  
- Ouders die op zoek zijn naar een manier hoe samen ouder te zijn na de (echt)scheiding.  
 
Data en tijd:  
Dinsdagavond  OF  vrijdagochtend 
19.30 – 21.30 uur:    9.30 – 11.30 uur: 
15 januari    18 januari 
22 januari    25 januari 
29 januari    1 februari 
5 februari    8 februari 
12 februari    15 februari 
 
Terugkombijeenkomst  
26 maart    29 maart 
 
Locatie:  
Gemeentehuis Eersel 
Dijk 15, Eersel 
 
Informatie en aanmelden 
Voor aanmelden, vragen of extra informatie over de training kunt u contact opnemen met één van 
de jeugd- en gezinswerkers die deze training verzorgen: 
Eugenie van Gool 06 18 78 03 33  e.vangool@cjgplusdekempen.nl  
Nicole Roijmans 06 22 98 00 87  n.roijmans@cjgplusdekempen.nl  
 
 
Vanuit ons bestuur SKOzoK 
De bestuurlijke organisatie waar onze school onder valt (SKOzoK, Samen Koersen Op 
zichtbare onderwijsKwaliteit) heeft de lijn uitgezet van 2019 naar 2022. Vanuit de visie op 
onderwijzen, organiseren en ontwikkelen zijn twee focuspunten (leren leren en gezamenlijk 
organiseren) uitgewerkt in een zogenaamd koersplan. Onze schoolontwikkeling ontleent zijn basis 
aan deze focuspunten. Wat één en ander concreet betekent voor de st. Willibrordusschool, zullen we 
in komende Riebassen beschrijven. Hieronder vindt u alvast de algemene  informatie nader 
uitgewerkt. 
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