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Schoolreisje najaar 2019  
Zoals jullie in de vorige Riebas hebben kunnen lezen vindt de schoolreis, ivm een betere spreiding 
van de bijzondere activiteiten, voortaan plaats aan het begin van het schooljaar. 
De voorpret kan alvast beginnen, want voor het schoolreisje op dinsdag 24 september a.s. staan de 
volgende bestemmingen gepland: De groepen 1, 2 en 3 gaan met de huifkar naar ‘Speeltuin De 
Klimbim’ in Waalre. 
De groepen 4, 5, 6 en 7 brengen een bezoek aan ‘Toverland’ in Sevenum; De kinderen van zowel 
groep 4 als groep 5 zullen onder begeleiding rondlopen. De kinderen van groep 6 en groep 7 zullen 
zelfstandig (minimaal in aantallen van 2) door het park lopen. (Groep 8 blijft op school en heeft die 
dag continurooster.)  
Praktische informatie m.b.t. de uitjes (zoals vervoer, vertrek- en aankomsttijden, lunchpakketten) 
verschijnt te zijner tijd in de Riebas.  
Met vriendelijke groet, Juf Anne-Marie, Juf Hetty, Saskia, Sindy en Rianne 
 
Vanuit de oudervereniging 
Wij kunnen onze hulpouders van het afgelopen schooljaar niet genoeg bedanken voor hun hulp en 
inzet tijdens al onze activiteiten. Hopelijk kunnen wij ook volgend schooljaar weer op jullie hulp 
rekenen. Namens alle leden van de Oudervereniging dan ook HARTELIJK BEDANKT  
 
Contributie Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 
In de maand augustus zal de contributie voor de oudervereniging, door middel van automatische 
incasso, worden afgeschreven van uw rekening. 
Indien u nog geen automatische incasso hebt afgegeven dan gelieve dit formulier op te vragen bij 
Sindy Antonis via email adres: ovstwillibrordus@gmail.com 
Het formulier wordt u dan toegestuurd. 
 
Wijziging mailadres Oudervereniging 
Met ingang van het nieuwe schooljaar maakt de OV voortaan gebruik van een ander mailadres. Het 
oude mailadres komt dan ook te vervallen. U kunt ons voortaan bereiken middels 
ovstwillibrordus@gmail.com  
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