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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 
23 oktober 
20.00 uur: MR vergadering 
29 oktober 
Continurooster 
4 november 
Riebas 
18 november 
Riebas 
18 en 19 november 
Gr. 1-7: facultatieve oudergesprekken. 
Gr. 8: Voorlopige adviesgesprekken. 
21 november 
Continurooster 
29 november 
Gr. 8: Rapport mee naar huis. 
2 december 
Riebas 
4 december 
20.00 uur: MR vergadering 
5 december 
Sinterklaas op school 
16 december 
Riebas 
 
De kapstokregel van de 
maand oktober is… 
 
 

Landelijke staking PO en VO 6 november a.s. 
De staking van leerkrachten in het basis- en 
voortgezet onderwijs op 6 november gaat door. 
Gisterenochtend verliep het ultimatum van de 
onderwijsbonden voor meer investeringen van 
de overheid in het onderwijs. Hier is volgens de 
bonden geen gehoor aan gegeven, waarmee 
deze al eerder, in de media, aangekondigde 
landelijke stakingsdag een feit is. Op welke 
manier st. Willibrordus zich hier bij zal aansluiten 
is nog niet helemaal concreet. Deze en/of 
volgende week zullen we u hier nader over 
informeren.  
 
Schoolgids 
De schoolgids wordt niet meer op papier 
verstrekt. Voor belangrijke informatie betreffen-
de de school en ons onderwijs, verwijzen we u 
graag naar onze gids. U kunt deze vinden op de 
website.  
 
Hoofdluis 
Gisteren zijn alle kinderen nagekeken. Er is bij 
niemand hoofdluis geconstateerd! Een mooi 
resultaat en dank voor alle (preventieve) mede-
werking! 

 
Sinterklaas 
Binnenkort komt Sinterklaas al weer aan in Ne-
derland en niet lang daarna ook weer in Rietho-
ven. Wij zijn dan ook alweer druk bezig met de 
voorbereidingen om hier weer een gezellige boel 
van te maken. 
Voor groep 1 t/m 5 wordt namelijk ieder jaar 
naast het Sinterklaasbezoek op 5 december ook 
nog een extra Sinterklaasactiviteit georganiseerd. 
En deze activiteit vindt dit jaar plaats op woens-
dagochtend 27 november. Dit jaar hebben we 
ook jullie hulp weer nodig.  
Voor groep 1/2 en 3 staat de activiteit gepland 
van 8.30 tot 12.15.  

https://nummereen.com/
https://www.bsstwillibrordus.nl/-uploads/files/insite/schoolgids-st.-willibrordus-2019-2020.pdf
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Deze ochtend zal voornamelijk in het teken staan van (gezelschaps)spellen maar daarnaast zullen ze 
ook pepernoten gaan bakken en kunnen ze geschminkt worden. Wij zijn op zoek naar ouders/verzor-
gers (opa’s/oma’s, ooms/tantes etc.) die ons hierbij graag zouden willen helpen.  
Kan en wil je graag helpen - of weet je iemand - op welke wijze dan ook, laat het ons dan z.s.m. 
weten. Aanmelden kan via ovstwilibrordus@gmail.com . Graag uiterlijk vrijdag 1 november as. maar 
het liefst natuurlijk zo snel mogelijk. 
Groep 4 en 5 zal deze ochtend – na de pauze – een “Ik hou van Sinterklaas” Quiz spelen. 2 Teams 
zullen strijden om de winst. Hiervoor hebben we echter geen hulpouders nodig. 
Alvast bedankt, 
de Sinterklaascommissie 
 
Herdertjestocht 
Ook de voorbereidingen voor Kerst zijn alweer in volle gang. Dit jaar zal op donderdagavond 19 
december een “herdertjestocht anno 2019” gelopen worden, waarbij het hele gezin betrokken zal 
worden. Dus zet het vast in je agenda! Deze tocht zal aanvangen om 17.00uur en eindigen om 
uiterlijk 20.00uur. Maar dit kan natuurlijk allemaal niet plaatsvinden zonder jullie hulp. 
We hebben ouders/verzorgers (etc.) nodig om een groepje kinderen te begeleiden, die een post 
willen bemannen, die een kraam willen bemannen en die willen helpen opbouwen en afbreken. Dus 
we hebben veel extra handjes nodig. Dus… kan en wil je graag helpen - of weet je iemand - op welke 
wijze dan ook, laat het ons dan z.s.m. weten. Aanmelden kan via ovstwilibrordus@gmail.com . Graag 
uiterlijk vrijdag 1 november as. maar het liefst natuurlijk zo snel mogelijk. Dan kunnen wij weer 
verder met de voorbereidingen. 
Alvast bedankt,  
de Kerstcommissie 
 
Huisbezoeken Sint 
Na het succes van de afgelopen jaren gaat Sinterklaas – van de intocht en het 
schoolbezoek – dit jaar op 5 december opnieuw huisbezoeken afleggen. Op 5 
december kan Sinterklaas met zijn hoofdpiet geboekt worden voor een huisbezoek. 
Dit is mogelijk vanaf 15.30uur. De huisbezoeken zullen alléén in Riethoven 
plaatsvinden! (Let wel, vol=vol) Sinterklaas en zijn hoofdpiet komen dan zo’n 20 á 25 
minuten bij u thuis. U dient vooraf input aan te leveren over de aanwezige kinderen 
(hobby’s, leuke gebeurtenis etc.) zodat het bezoek een persoonlijk tintje krijgt. 
Eventueel kunnen cadeaus ook worden ingeleverd bij Sinterklaas zodat ze deze tijdens 
het bezoek kunnen uitdelen. Interesse? Of wenst u meer informatie omtrent het huisbezoek.  
Mail dan naar: sintbijuthuisriethoven@gmail.com 
 
Vanuit Just Dance 
Hallo allemaal, vanaf dinsdag 5 november starten we weer met een nieuw seizoen Just Dance. We 
dansen iedere dinsdag tot carnaval van 18.30 tot 19.15 uur in de Rietstek. Met carnaval laten we dan 
op verschillende dagen ons optreden aan iedereen zien. Heb jij zin om met ons mee te doen en zit je 
in groep 1, 2 of 3; meld je dan voor 1 november aan bij Pleun Sweegers op 06-25565117. 
Groetjes, de leiding van Just Dance 
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