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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 
16 maart 
Riebas 
18 maart 
20.00 uur: MR vergadering 
30 maart 
Riebas 
9 april 
Paasviering: eitje tik 
13 april 
Tweede Paasdag 
14 april 
Riebas 
14 t/m 16 april 
Groep 8: Cito eindtoets 
17 april 
Koningsspelen 
20 april t/m 1 mei 
Meivakantie 
4 mei 
Studiedag: alle kinderen vrij 
5 mei 
Bevrijdingsdag: alle leerlingen 
vrij 
 
De kapstokregel van de maand maart is… 

Carnaval 
De vrijdag voor de carnavalsvakantie hebben de 
kinderen een erg gezellige ochtend gehad tijdens 
carnaval op school. Aan iedereen die heeft 
geholpen van deze ochtend een fijn feest te 
maken; bedankt!  

 
 
Voorleeswedstrijd 
Op dinsdag 18 februari jl. nam Louise namens 
onze school deel aan de voorleeswedstrijd in 
Bergeijk. Louise las een heel grappig stuk voor uit 
het boek "Knor" van Tosca Menten. Het publiek 
luisterde ademloos hoe Louise vertelde over de 
openspringende worstjes op de barbecue.  
Ondanks de knappe prestatie van Louise, ging 
basisschool 't Loo er met de voorleeskampioen 
vandoor. Wij zijn reuzetrots op Louise! 

 
 
Vervangersproblematiek 
Zoals u wellicht heeft gemerkt, heeft onze school 
inmiddels ook te kampen met vervangers-
problematiek. Dit houdt in dat niet iedere 
leerkracht die ziek is, ook vervangen kan worden 
door een andere (inval)leerkracht. 
Tot op heden hebben we dit intern op kunnen 
lossen, door o.a. klassen samen te voegen of 
collega’s die op hun vrije dag terugkwamen. 
We merken echter dat de problematiek steeds 
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groter wordt en dat het voor ons niet meer altijd zomaar op te lossen is. In onze schoolgids staat 
hierover het volgende: 
 
Bij een ziekmelding wordt eerst een inschatting gemaakt hoe lang vervanging noodzakelijk is. Daarna 
wordt de invallerslijst van SKOzoK geraadpleegd. Is er geen vervanging beschikbaar, dan worden 
andere mogelijkheden overwogen, zoals: 
- Intern wisselen, indien er wèl een invaller voor een andere groep beschikbaar is; 
- Vrij geroosterde leerkracht inzetten; 
- Verdelen van de kinderen over de overige groepen (maximaal voor één dag). 
Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de betreffende groep, 
volgens de richtlijnen van de inspectie, naar huis worden gestuurd. De volgende afspraken horen 
daarbij: 
- In principe niet de eerste dag; 
- Alleen in het uiterste geval; 
- Ouders worden daar schriftelijk van op de hoogte gebracht; 
- Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang georganiseerd. 
 
Uiteraard willen we te allen tijde voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd. Echter, we 
houden er rekening mee dat we hiermee in de nabije toekomst zeker geconfronteerd gaan worden. 
 
Namens de OV: Koningsspelen 2020 
Met de carnaval en voorjaarsvakantie weer achter ons komt Koningsdag in 
zicht! De oudervereniging is samen met juf Hanneke alweer druk bezig met 
de voorbereidingen van de koningsspelen op vrijdagochtend 17 april. We 
zullen de Koningsspelen 2020 starten met een gezond en gevarieerd 
ontbijtje voor de kinderen met aansluitend een leuke activiteit (verdere 
informatie volgt). Om alles goed te laten verlopen en om er voor al onze kinderen een gezellige 
ochtend van te maken zijn we op zoek naar hulpouders. Mocht je niet de hele ochtend tijd hebben om 
te helpen kun je je ook voor een deel opgeven; klaarzetten donderdagmiddag (15.30-17.00 uur), 
ontbijt 8.15-10.00 uur, activiteit 9.30-12.00 uur of opruimen 11.45-13.30 uur. 
We hopen de aanmeldingen in groten getale te mogen ontvangen zodat we er voor alle kinderen een 
fijne dag van kunnen maken! Aanmelden kan via een mailtje naar: ovstwillibrordus@gmail.com. 
Alvast bedankt! Koningsspelen 2020 werkgroep 
 
Namens KiKa 
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Aan alle (groot)ouders die hebben geholpen de Kerstviering tot een succes te maken; onze hartelijke 
dank. Zoals u kunt lezen is ook KiKa er blij mee.  
 
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 
Schoolstraat 15 
5561 AH Riethoven 
telefoonnummer: 040-2075299 
e-mailadres: infostwillibrordus@skozok.nl 
website: www.bsstwillibrordus.nl 
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Vanuit de Bende van Riethoven 
Hallo allemaal, 
Zoals jullie natuurlijk allemaal al gezien hebben, gaan wij van de Bende van Riethoven voor het tweede 
maal een spooktocht organiseren. Deze keer zul je geen gevaarlijke missie hoeven te doen, waarbij je 
je eigen leven op het spel zet, maar beland je in het sprookjesbos. Er is namelijk iets dat maar heel 
weinig mensen weten, en dat is dat de sprookjes af en toe weglopen uit het sprookjesbos. Dit jaar 
hebben ze aan de Bende gevraagd of ze hier in Riethoven langs mogen komen. Ze zullen op vrijdag 13 
maart komen, want dat is de perfecte dag. De tocht begint bij de Rietstek en de eerste groep zal rond 
19.00 vertrekken. Verder zul je in de week voor de spooktocht te horen krijgen hoe laat jouw groepje 
vertrekt. Heb je verder nog verplichtingen op deze dag, geef dan bij de aanmelding aan vanaf of tot 
hoe laat je wel kan, dan zullen wij daar rekening mee proberen te houden. Deelname is vanaf 10 jaar 
en we zouden het fijn vinden als je in groepjes van maximaal 8 personen inschrijft. Als je geen groepje 
bij elkaar gevonden krijgt en toch graag meedoet, meld je dan toch aan, dan zullen wij een groepje 
voor je zoeken. Zaklampen zijn verboden en deelname is op eigen risico. De kosten zijn €2.50 pp. Deze 
dien je bij binnenkomst te betalen. Denk je na dit verhaal, dat lijkt me wel wat en dat durf ik allemaal 
wel aan. Meld je dan snel aan door een mail te sturen naar: bendevanriethoven@gmail.com. Hopelijk 
tot 13 maart. 
Groetjes, De Bende van Riethoven 
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Tip van de Bibliotheek: Letterjungle 
Wie zegt dat digitale media en lezen niet samen gaan? Op de site van Schooltv staat elke maand een 
nieuw filmpje van de Letterjungle. In elk filmpje staat een letter en een woord centraal. Hiermee 
kunnen kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar letters oefenen, herkennen en woordjes maken. Bij de serie 
Letterjungle van Schooltv is er een nieuwe digitaal spel ontwikkeld. Het spel laat een interactieve plaat 
zien waarbij kinderen kunnen kiezen voor het letterspel of het zoekspel. Bij het Letterspel gaan de 
kinderen zelf op zoek naar de letters van het woord Letterjungle en kunnen deze aanklikken. Bij het 
Zoekspel worden er 10 voorwerpen gevraagd om te zoeken in de plaat en deze aan te klikken. Het spel 
kan gespeeld worden via de link https://ntr.nl/html/micrio/schooltv/letterjungle/. Ken je de filmpjes 
van Letterjungle nog niet? Je vindt ze op https://schooltv.nl/programma/letterjungle/ 
 
Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 
Informatieavond GGD 
‘s Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp 
dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom organiseert de GGD 
Brabant-Zuidoost op donderdag 5 maart een informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig 
in bed plassen. 
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De 
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in 
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal 
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is 
een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen. 
 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde 
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie 
over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het 
bedplassen aan te pakken.  
 
U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het Catharinaziekenhuis in 
Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur 
duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 
 
Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost 
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de 
sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 
 

  

https://nummereen.com/
https://ntr.nl/html/micrio/schooltv/letterjungle/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fschooltv.nl%2Fprogramma%2Fletterjungle%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UQd12JWP8I3grzxCE_RZ-LZ2cGzRtwGAjqJcdr1jhcXD8tE_vkS9kSSg&h=AT1K12MVt3OFQq53mnwNa3iaPgrMPcodAOVKiJPVwxe1ysA6AcU4sZD0JsS0ZW7p2FgbxxMEIqLweHwsb742lyb5ZIVnlwxqTKPZ6STxsS0fGehFNTpn38z4vgiI9rtQARMroSPpyJXx4TQjxs6y_GJHYON0lgIBfcNKzFTY05fzBEO2d7bf6c7fpV0qPysjyvVKTfyo5nIoPNQx7CU2K1o2EZIo7oYLYJHaswmKnKKW9qoAGUCGM6o28jL0i29RLOLAVYRSfC82jZiQPfHsf3bqpmFe955yeTeuI0J7THHcmjMcHfd6esF5VfaWYb7ZnuPNg1GxivLFw3FoqRSI7zG3QAZvQ-Cv7N1xHPWq5CZOJ7LUaRdRvvCnox5XpAqaTSqxrpIF5uKVcoYxywIviYOQ0VeX1DJ1CIdDFvfQaE1G2eEct69UE3_DjcuEjDlA4DSFboeyyET2pbE6W2kJMoQh6aEWo15FgoK5dFfAyRo1eIHNS2AYlby5sT_kqHy_FXIw7-nZMy2b_jRZdyZk1Y9Tdp3fwYTlxWut-IgGnPZF9leGYEeGHpsVVk_ucbfSLpbI11_SBWMa8k203z6284UYQ1XasQYpZsfoFUAHQfpMsr-834xbAJhMXVSs43jKCOHi

