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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 
18 en 19 februari 
Oudergesprekken rapport 1 
20 februari 
Rapport 1 en plakboek mee naar huis 
21 februari 
Carnaval op school 
24 t/m 28 februari 
Carnavalsvakantie 
2 maart 
Riebas 
Hoofdluiscontrole 
16 maart 
Riebas 
18 maart 
20.00 uur: MR vergadering 
30 maart 
Riebas 
 
De kapstokregel van de 
maand februari is… 

Nieuw duikelrek 
Onlangs waren we in de gelegenheid om op de 
kleuterspeelplaats een nieuw duikelrek te 
plaatsen. Op een zaterdagmiddag werden we 
daarvoor bijgestaan door een aantal vrijwilligers 
die een handje toestaken. Er werd hard gewerkt 
en het resultaat mag er dan ook zijn. We kunnen 
gerust zeggen dat de kinderen er al heel veel 
plezier aan hebben beleefd. Iedereen dankjewel 
voor de hulp! 

 
 
Visietraject 
In de vorige Riebas hebben we aangegeven dat 
we graag met ouders sparren over onze visie.  
Tijdens de ouderavonden van 18 en 19 februari 
bieden we u daartoe de gelegenheid. Centraal 
staan dan de kernwaarden die we gekozen 
hebben. Vanuit deze waarden willen we binnen 
ons onderwijs ons handelen bepalen.  
Kernwaarden zijn voor ons: 
Sfeer, Betrokkenheid en Ontwikkeling.  
Het is van belang deze waarden nadere invulling 
te geven. Bij “Sfeer” 
hebben we dat bijv. 
als volgt al enigszins 
gedaan   
Het is onze bedoe-
ling om tijdens deze 
avonden samen met 
u  de kernwaarden 
nog wat nader te 
specificeren. Op die 
manier denkt u 
actief mee over het 
onderwijs op onze school. 
 
 

https://nummereen.com/
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Namens de OV: Carnaval 
Vrijdag 21 februari is het alweer zover, carnaval op school. Om alvast is de stemming te komen is er 19 
februari de “gekkeharendag”.  Op deze dag mogen de kinderen met hun gekste kapsel/hoedjes etc. 
naar school toe komen. Nieuw deze ochtend is dat er een wedstrijdelement is toegevoegd. Doe dus 
extra goed je best! 
 
Carnavalsochtend 21 februari zal er als volgt uit zien: Om 08.30 uur worden de kinderen verkleed en 
wel op school verwacht. De optocht zal om 08.45 uur van start gaan. We volgen de volgende route: 
Vanuit de Schoolstraat gaan we linksaf het schoolplein af. Dan vervolgen we de route door rechtsaf te 
gaan naar de Eviestraat, vervolgens links naar de Gerststraat waar de jeugdprins, jeugdprinses, 
adjudant, de dansmarietjes en prins Stef d’n urste met zijn gevolg aansluiten. We vervolgen de optocht 
door rechts de Klaverstraat in te slaan, rechts de Vlasstraat, gevolgd door de Eviestraat weer terug 
naar school. 
 
D.m.v. brigadiersposten, begeleiding van de leerkrachten, muziek auto 
voorop en een volgauto, zijn we ervan overtuigd dat de optocht veilig en 
verantwoord zal gaan verlopen.  
Op school zullen we er met groep 1 t/m 8 een groot feest van maken. De 
ochtend zal opgevuld worden met diverse optredens en natuurlijk gaat er 
tussendoor ook gehost worden. We hopen er met jullie allemaal een groot 
carnavals feest van te maken! Om 12.00 uur kunnen de kinderen weer op 
school worden opgehaald.  
Ook zijn we voor donderdagmiddag 13.15-15.30 uur nog opzoek naar 
hulpouders om mee de gymzaal te versieren. Graag mailen naar 
ovstwillibrordus@gmail.com als je mee kunt helpen.  
Vanuit de carnavals werkgroep.  

 
AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN 

 

Basisschool st. Willibrordus 
 

VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021 

Voor kinderen die tussen 01-08-2020 en 31-07-2021 4 jaar worden èn voor kinderen die dit 
schooljaar nog 4 jaar worden en nog niet zijn ingeschreven op onze school.  
 
Kiest u voor onze school, dan volgt een aanmeldprocedure en vragen wij u een aantal digitale 
formulieren in te vullen op onze website. Ga hiervoor naar www.bsstwillibrordus.nl, klik op 
‘voor ouders’ en daarna op ‘nieuwe leerling’.  Vervolgens nemen we contact met u op. 
 
Om inzicht te krijgen in onze leerlingenaantallen voor het nieuwe schooljaar, verzoeken we u 
aanmelding te laten plaatsvinden voor 1 april aanstaande. 
U kunt, wanneer u zich vooraf wilt oriënteren op onze school, via dezelfde pagina op onze 
website een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.  
U bent van harte welkom! 
team bs. st. Willibrordus 

https://nummereen.com/
http://www.bsstwillibrordus.nl/


  

Schoolstraat 15, 5561AH  Riethoven 040-2075299  infostwillibrordus@skozok.nl  www.bsstwillibrordus.nl 
 

Nummereen (TSO en BSO): https://nummereen.com 
 

 
 
Vanuit de parochie Bernardus en communiewerkgroep Riethoven 
In samenwerking met pastoor Buyens heeft de communiewerkgroep het plan om met een nieuw 
communieproject aan de slag te gaan. Om dit voor te bereiden gaan we in dit jaar 2020 geen Eerste 
Heilige Communieviering organiseren in Riethoven. Naar alle waarschijnlijkheid zal in het vervolg de 
eerste communievoorbereiding slechts om de twee jaar plaatsvinden omwille van het geringer aantal 
communicantjes. In 2021 gaan we met het nieuwe project ‘Ik ben bij je’ van start en kunnen kinderen 
van groep 4 en 5 zich dan (of nu alvast) bij ons aanmelden. Mocht u vragen hebben neem dan gerust 
contact met ons (corinegeel@gmail.com) op. Na de zomervakantie laten we weer wat van ons horen. 
Met vriendelijke groeten, 
pastoor Buyens, Dimphie Snellens en Corine Geel 
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