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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 
24 september 
Schoolreis groep 1 t/m 7 (groep 8 continurooster) 
30 september 
Riebas 
2 t/m 13 oktober 
Kinderboekenweek 
10 oktober 
18.00-19.00 uur: Reis door de School 
14 t/m 18 oktober 
Herfstvakantie 
21 oktober 
Riebas 
Luizencontrole 
23 oktober 
20.00 uur: MR vergadering 
29 oktober 
Continurooster 
4 november 
Riebas 
 
De kapstokregel van de 
maand september is… 
 
 

GSM-beleid 
De praktijk heeft ons onlangs aangezet tot nade-
re bezinning op het gebruik van mobiele tele-
foons op school. We hebben onderstaande regels 
ge(her)formuleerd:  
- School neemt geen verantwoordelijkheid voor 
het toestel van de kinderen; 
- De mobiele telefoon mag onder schooltijd 
(tussen 08.30 en 15.30 uur) niet aanstaan 
en uitsluitend na toestemming van de leerkracht 
worden gebruikt; 
- In de groep  7 en 8 wordt het gebruik van social 
media regelmatig onder de aandacht gebracht. 
 
Groep 8 in actie! 
Dit jaar doet groep 
8 niet mee met de 
verkoop van kin-
derpostzegels. We vinden het wel belangrijk om 
ons in te zetten voor een goed doel. Met de klas 
hebben we gekozen om geld in te zamelen voor 
het bestrijden van kanker. Het KWF werkt aan 
een wereld waarin niemand meer hoeft te 
sterven aan kanker. Voor dit goede doel halen we 
graag lege flessen bij u op. Het statiegeld van 
deze flessen doneren wij dan aan het KWF. Helpt 
u met ons mee? Alvast bedankt namens alle 
kinderen van groep 8. 

 
Schoolreis 
Dinsdag 24 september a.s. is het weer zover. De 
groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreis! Groep 8 
heeft die dag continurooster. Dat houdt in dat ze 
die dag les krijgen van 8.30 tot 14.15 uur (denk 
aan het lunchpakketje). Alle leerlingen worden 
deze dag gewoon om 8.30 uur op school 
verwacht! 
 
Groep 1, 2 en 3 
De groepen 1, 2 en 3 gaan dit jaar met de huifkar 
naar Speeltuin ‘De Klimbim’ in Waalre. Onze 
kleuters zullen ’s morgens direct tussen 8.30 - 
8.45 uur vanaf school vertrekken. Voor eten, 
drinken en wat lekkers wordt die dag gezorgd.  
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De kinderen hoeven dus geen lunchpakketje mee te nemen. Na een aantal uren lekker spelen zullen 
zij om ongeveer 14.30 uur weer terug zijn op school. 
 
Groep 4, 5, 6 en 7 
De groepen 4, 5, 6 & 7 zullen ’s morgens eerst de groepen 1, 2 en 3 uitzwaaien en vervolgens tussen 
9.00-9.15 uur per bus naar ‘Toverland’ in Sevenum vertrekken. Wij vragen jullie de kinderen van een 
lunchpakketje/tussendoortje, voldoende drinken en evt. zonnebrandlotion te voorzien. Zakgeld blijft 
gewoon lekker thuis. Om 17.00 uur staat de bus weer gereed om de kinderen naar Riethoven te 
brengen, waarna zij rond 18.00 uur weer terug op school verwacht worden. Ouders, wilt u tijdig aan 
de leerkracht laten weten of uw kind last heeft van wagenziekte, dit i.v.m. de bus-indeling! 
 
Heb je tijd en zin om je kind(eren) uit te zwaaien, dan ben je natuurlijk van harte welkom, zie 
bovenstaande tijden! Alleen om 8.30 uur zal er een brigadier aan school staan. Spreek dus duidelijk 
met je kind af of het bij terugkomst op school zelfstandig naar huis mag of dat hij/zij wordt 
opgehaald en door wie. 
Wij wensen iedereen een leuke en geslaagde schoolreis toe! 
 
Dit kwamen we tegen op social media…  
Dit insectenhotel is het resultaat van een initiatief van de leerlingen 
groep 8 (2018-2019), basisschool St. Willibrordus in Riethoven om wat 
te doen aan de achteruitgang van insecten en vooral wilde bijen. Ook 
zaaiden de leerlingen een bloemenmengsel in en werd een strook 
heide aangeplant. 
 
 

Studiemiddag maandag 16 september. 
Afgelopen maandag vond de eerste van drie studiemiddagen -die in 
het kader staan van de koers die de st. Willibrordusschool de 
komende jaren wil gaan varen- plaats. We zijn in dit traject gestapt 
omdat we ons onderwijs nader willen afstemmen op wat o.a. de 
steeds (sneller) veranderende samenleving vraagt en op het feit dat 
we ons in een krimpsituatie bevinden. We willen onderzoeken welk 
type onderwijs nu het best past bij de ontwikkelingen die gaande 

zijn, georganiseerd vanuit visie. We worden hierin begeleid door een extern deskundige van 
onderwijsorganisatie “Onderwijs maak je samen”.  
 
Tijdens de eerste bijeenkomst zijn we begonnen met het geven van invulling aan drie visieaspecten 
(omgevingsbeeld, droompositie, succesformule) die dienen als fundament onder het geheel. Bij elk 
aspect hoorde een aantal richtvragen: 
 
Omgevingsbeeld: 

• Beschrijving van de specifieke populatie en doelgroep. Welke veranderingen /ontwikkelingen 
verwacht je de komende jaren? Welke uitdagingen liggen er en hoe gaan jullie daar mee 
om? 
• Welke relaties heb je in je directe omgeving? Wat betekent dat voor jullie rol en aandeel in het 
geheel? 
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Droompositie: 
• Wat willen jullie realiseren (bijv. pedagogisch, didactisch, maatschappelijk, organisatorisch, 
professioneel)? 
• Wie of wat willen jullie zijn voor de leerlingen, ouders en de wijk? 

 
Succesformule: 
• Hoe komt het dat jullie je droompositie gaan behalen? 
• Waar zijn jullie sterk in? Wat is kenmerkend voor jullie? 
• Hoe creëren jullie ‘een goede basis’ voor alle kinderen? 
• Wat gaan jullie nog versterken of gaat jullie sterker maken? 

 
In de komende periode bezien we of alles wat we beschreven hebben “de lading dekt”. Daarna 
kunnen we dit tussenresultaat meer inhoudelijk met de buitenwacht delen, waarbij we ook het 
vervolg van het traject toelichten. Dit doen we in eerste instantie in de medezeggenschapraad, 
daarna ook via de Riebas. Ouders/verzorgers zijn overigens te allen tijde welkom als toehoorder 
tijdens vergaderingen van de m.r. Wellicht heeft ons visietraject uw bijzondere belangstelling; sluit 
dan gerust een keer aan, data en tijd staan vermeld in de Riebas en op de website. 
 
Verkeersbrigade. 
We constateren helaas dat het steeds lastiger wordt om voldoende mensen te 
krijgen die een steentje willen bijdragen aan de verkeersbrigade.  Het zou jammer zijn 
als we om die reden deze service niet meer zouden kunnen verlenen.  De brigade 
hebben we betreffende  dìt schooljaar gelukkig weer voldoende kunnen bemensen. 
Dank aan iedereen die zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld èn natuurlijk aan de 
coördinator die deze klus heeft geklaard.  
Realiseert u zich overigens dat de verantwoordelijkheid voor de school-thuisroute bij u 
als ouder ligt, de school speelt op de route van school naar huis en andersom, formeel 
geen rol daar waar het verkeersveiligheid betreft. 
 
Vanuit de Oudervereniging 
De oudervereniging is op zoek naar jou!  
Wij zoeken enthousiaste ouders die de huidige oudervereniging wil komen versterken. Wat doet de 
oudervereniging zoal? We zijn een aanspreekpunt voor vele ouders, over vele uiteenlopende dingen. 
Wij hebben met regelmaat overleg met de school om dingen te bespreken, dingen die opvallen, 
dingen die gebeuren en zaken die we te horen krijgen van de ouders van de schoolkinderen. 
Daarnaast organiseren wij ook leuke activiteiten voor de kinderen onder schooltijd, denk aan 
kerstviering, sinterklaas, themadag, koningsdag enz. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. 
Organiseer je een activiteit mee, dan kan dit iets vaker zijn. Dus heb je zin en tijd om daarbij te 
helpen, meld je dan aan. Stuur een mail naar ovstwillibrordus@gmail.com of spreek één van de 
ouders aan. 
Bedankt! Oudervereniging bs. st. Willibrordus 
 
Saskia Kennis, voorzitter,   Moeder van Fenne en Guus 
Sindy Antonis, penningmeester, Moeder van Kyra en Roy 
Rianne van Oorschot, lid,   Moeder van Mika en Luca 
Saskia v.d. Wijdeven, lid,  Moeder van Roy en Lynn 
Daniek van Roij, lid    Moeder van Senn en May 
Hennie Kea, lid,    Moeder van Dries 
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Contributie 
In tegenstelling tot eerder berichtgeving zal in de maand september 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. 
Bedragen die binnen onze school worden gehanteerd, zijn als volgt: Groep 8: € 20,00, Groep 1 t/m 7: 
€ 30,00. 
(Mocht uw bankrekeningnummer zijn gewijzigd, gelieve dit dan door te geven d.m.v. het afgeven van 
een nieuwe machtiging.) 
Dit jaar zal wederom, in overleg met school, ook de bijdrage voor de schoolverlatersdagen (groep 8) 
tezamen met de ouderbijdrage (groep 8) worden geïncasseerd. In totaal dus € 70,00. De betreffende 
ouders zijn hierover inmiddels geïnformeerd door de betreffende leerkrachten. 
 

Nieuws vanuit de Bibliotheek op school 
Een nieuw schooljaar vol leesplezier! 
Het schooljaar is weer begonnen, ook de Bibliotheek op school is 
weer open. Lees-/mediaconsulent Martijn Haneveer zal vanaf dit 
schooljaar werkzaam zijn op alle SKOzoK-scholen in de gemeente 
Bergeijk. Zij komt in de klas met leuke activiteiten op het gebied 

van leesbevordering en digitale geletterdheid. Heb je vragen over het stimuleren van leesplezier, 
leesproblemen of de omgang met digitale media? Je kunt je vragen altijd stellen aan de lees-
/mediaconsulent als deze bij je op school is. 
 
Kinderboekenweek ‘Reis mee’ 
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema ‘Reis mee!’, gaat dit jaar over 
vervoersmiddelen en reizen. Op scholen en in de bibliotheek is er dan veel aandacht voor 
kinderboeken over reizen en voor de boeken die bekroond zijn met een griffel of penseel. 
De lees-/mediaconsulent geeft veel aandacht aan mooie nieuwe boeken in de klassen. Ook in de 
Bibliotheek worden veel leuke activiteiten georganiseerd.  
Op zaterdag 5 oktober, 10.00 -10.30 uur wordt er voorgelezen in Bibliotheek Bergeijk. Op donderdag 
10 oktober komt Hans Nordsiek in de bieb iets vertellen over zijn leven als piloot aan de hand van zijn 
nieuwe boek. Om 15.30-16.00 uur voor kinderen van 4-8 jaar. Van 16.15-16.45 zijn kinderen van 9 tot 
12 jaar welkom. Beide activiteiten zijn gratis, maar vergeet je niet aan te melden!. 
In Theater de Kattendans  worden bezoekers meegenomen op een muzikale reis in de voorstelling 
Uit de bocht op woensdag 9 oktober om 14.30 uur voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Kijk op www.bibliotheekdekempen.nl/kinderboekenweekvoor een overzicht van alle activiteiten in 
de bibliotheekvestigingen.  
 
DigiBiebLab 
Experimenteren met een 3D-printer, robots of een echte lasersnijder? Leren programmeren en 
coderen of zelf een robot bouwen? Voor kinderen in de Kempen ligt dit binnenkort binnen 
handbereik dankzij het gloednieuwe DigiBiebLab van Bibliotheek De Kempen. 
In het DigiBiebLab van de Bibliotheek valt van alles te leren, doen en ontdekken. Zo zijn er de 
LittleBits, waarmee je elektronische circuits en zelfs een eigen robot kunt bouwen. De vrolijke robot 
Dash, die je met verschillende apps de basis van het programmeren leert. Een greenscreen, waarmee 
je kennis maakt met de special effects die gebruik worden in de filmindustrie. Ook kun jezelf dingen 
ontwerpen en maken met de lasersnijder, 3D-printer en een vinylplotter. 
Benieuwd naar de workshops? Kijk in de online agenda van Bibliotheek De Kempen en meld je aan. 
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Dyslexie Community 
Ken je de Dyslexie Community al? Deze groep is voor iedereen die op één of andere manier met 
dyslexie in aanraking komt. Als ouder, professional, of omdat je het zelf hebt. Voel je vrij berichten te 
schrijven, informatie te delen en vragen te stellen. Met dit initiatief wil Bibliotheek De Kempen 
mensen bij elkaar brengen om ieders krachten te bundelen. Je kunt de groep vinden op Facebook. 
Zoek op ‘Over dyslexie gesproken: kennisdeling & ontmoeting’ en klik op ‘lid worden’. 
Nog meer nieuws over dyslexie. Yoleo: gratis voor alle jeugd-bibliotheekleden 
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te 
maken! Door te lezen op de website van Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je 
virtuele kamer in te richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk, doordat de tekst wordt getoond en 
voorgelezen. Via 'Nieuw boek zoeken' is het mogelijk om te bladeren in het aanbod maar ook om 
gericht te zoeken op 'soort boek', 'leeftijd' en 'leesniveau'. Je kunt deze leesgame gratis gebruiken 
met een jeugdabonnement van de Bibliotheek. Kijk op: www.yoleo.nl, registreer je en vul je 
pasnummer en wachtwoord in. 
Veel leesplezier! 
 
Nieuws van Nummereen 
Clup Riethoven 
De zomervakantie zit er weer op. Wat hebben de kinderen het naar hun zin gehad op de Clup! Er 
waren veel leuke activiteiten, zoals springen bij JumpXL, sporten met de sportcoach, naar de 
kinderboerderij en de Clup Challenge.  Met een superleuk voetbaltoernooi hebben we de vakantie 
afgesloten. We zijn het schooljaar begonnen met het thema: ‘nazomeren’. Binnenkort is het weer 
Opa en Oma week. In de week van maandag 23 september tot 27 september mogen de opa’s en 
oma’s in de ochtend of de middag komen kijken op de locatie. Wij hebben er weer heel veel zin in! 
 
TSO Riethoven 
Welkom allemaal in het nieuwe schooljaar! Er zijn een aantal belangrijke punten voor de 
tussenschoolse opvang. Groep 1, 2 en 3 zitten voortaan in het lokaal van juffrouw Arrianne, groep 4 
t/m 8 in de aula. Je kunt de bekers in de koelkast zetten voor de tussenschoolse opvang. Deze staat 

in de gang bij de kleuterklas. Willen jullie er aan denken een gezonde broodtrommel te vullen? 😊 
(geen snoep of koek, gezonde snack mag wel, voorbeeld: peperkoek) 
 
Oudercursus Opvoed+ 2019 

Voel jij je vaak politieagent of 
scheidsrechter binnen jullie gezin? 
Is je kind vaak dwars en voel jij je 
onmachtig? 
Begrijp jij je kind niet altijd en mis jij de 
handleiding van jouw kind? 

Dan is deze training echt iets voor jou! 
Samen met andere ouders ga je aan de slag met het uitwisselen van ervaringen en leren van nieuwe 
vaardigheden om positiever te kunnen communiceren met jouw kind. Zodat jij weer energie krijgt van 
opvoeden! En dat daardoor  de unieke talenten van jouw kind weer meer op de voorgrond komen 
staan en jij als ouder meer in je kracht komt te staan. 
 
Wat?   Oudercursus ; Hoe kan ik krachtiger en positiever communiceren met mijn  kind 

(eren) en conflicten leren voorkomen en oplossen. Praktische handvatten voor 
opvoedsituaties rondom slapen, eten, gamen, conflicten tussen kinderen, belonen, 
etc. 
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Wie?   Ouders/verzorgers met praktische opvoedvragen met kinderen in de leeftijd van 3 
t/m 12 jaar. De training is zowel bedoeld voor ouderstellen als alleenstaande ouders, 
met een maximum van 10 gezinnen. Ouders/verzorgers die handelingsverlegenheid 
ervaren in de opvoeding waarbij meerdere vragen en zorgen rondom hun kind 
spelen.  

 
Wanneer? 6  avonden van 19.45 – 21.45 uur: inloop vanaf 19.30 uur 
  Woensdag 23 oktober 2019,   Woensdag 30 oktober 2019, 
  Woensdag 6 november 2019,  Woensdag 13 november 2019, 

Woensdag  20 november 2019,  Woensdag 27 november 2019. 
 
Waar?   Nader te bepalen 
 
Inhoud? Informatie over basiscommunicatie, communicatietechnieken, positief opvoeden, 

ervaringen delen met andere ouders/opvoeders, beeldmateriaal, werkopdrachten, 
huiswerkopdrachten. 

 
Doel? Het verkrijgen van handvatten om te komen tot een positieve basiscommunicatie 

binnen het gezin. In jouw eigen kracht als opvoeder komen staan en  het zien van de 
positieve kanten van je kind, het zien van de unieke talenten. 

 
Cursusleiders Merian Theuws en Eline van den Biggelaar 
 
Kosten? Er zijn geen kosten aan deze oudercursus verbonden. Het is een aanbod van CJG+ De 

Kempen voor ouders uit de gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel- De Mierden.  
 
Aanmelden? Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via hun jeugd- en gezinswerker van het 

CJG+ of via e.vandenbiggelaar@cjgplusdekempen.nl. Graag uiterlijk voor 7 oktober 
2019. 
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