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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 november 
Gr. 1-7: facultatieve oudergesprekken. 
Gr. 8: Voorlopige adviesgesprekken. 
21 november 
Continurooster (tot 14.15 uur). 
29 november 
Gr. 8: Rapport mee naar huis. 
2 december 
Riebas 
4 december 
20.00 uur: MR vergadering 
5 december 
Sinterklaas op school 
6 december 
Studieochtend, alle kinderen vrij. 
16 december 
Riebas 
19 december 
17.00: herdertjestocht. 
23 dec. t/m 3 jan. 
Kerstvakantie 
 
De kapstokregel van de 
maand november is… 
 
 

Continurooster 21 november en visietraject 
Op donderdagmiddag 21 november hanteren we 
een continurooster. Vanaf 14.15 uur zijn alle 
kinderen vrij en gaat het team verder met het 
visietraject waarover we al eerder berichtten.  
Binnenkort gaan we u interactief informeren over 
de inhoud van dit traject en geven we u de kans 
om uw kijk op een aantal onderwijsaspecten te 
ventileren. Dat doen we door middel van een 
aantal momenten die we 
“Koffie met visie” noemen. 
Eea. gaat plaatsvinden op 
nader te plannen ochtend-
delen in januari. Uitnodiging 
volgt. 
 
Ondersteuning door externe hulpvereners 
Met betrekking tot ondersteuning van kinderen 
door externe hulpverleners onder lestijd, geldt de 
volgende procedure die we strikt moeten 
hanteren: 
-Verlof voor deze begeleiding is in principe niet 
mogelijk. Dit kan alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden worden verleend. 
-In de aanvrage moet het moment van 
behandeling worden aangegeven, de 
ouder/verzorger heeft hierover in eerste 
instantie overleg met de betrokken leerkracht.  
-De aanvrage bevat een verklaring van de 
betreffende behandelaar, waaruit blijkt dat 
behandeling onder schooltijd wenselijk is. 
-De aanvrage wordt vervolgens bij de directie 
ingediend en door ouder/verzorger mondeling 
toegelicht. 
-Binnen een week volgt uitsluitsel. In geval van 
toestemming kan pas nà die week begonnen 
worden met behandeling. 
-Toestemming wordt niet automatisch verlengd 
nadat de behandelperiode is geëindigd en de 
behandeling na verloop van tijd weer wordt 
opgepakt. Ook op het eind van een schooljaar 
vervalt toestemming, een doorlopende 
behandeling moet elk schooljaar opnieuw 
worden aangevraagd. 
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Nieuws van Nummereen Riethoven  
Dagopvang Riethoven  
De afgelopen periode zijn we bij de dagopvang bezig geweest met het thema: ‘de tuinman’.  De 
pedagogisch medewerkers hebben weer leuke dingen gedaan met de kinderen, zoals het harken van 
blaadjes en vegen van de tuin. Tijdens de herfstwandeling hebben we verschillende materialen 
verzameld voor op de thematafel. De komende weken staan in het teken van Sint en Piet, spannend  
 
Clup Riethoven 
Het thema: ‘herfst’ heeft de afgelopen periode op de Clup centraal gestaan. Er is flink geknutseld, 
ook voor Halloween. De komende weken besteden we aandacht aan Sinterklaas. Er zijn weer 
verschillende leuke activiteiten zoals pepernoten tikkertje of van Lego een stoomboot bouwen. We 
laten de kinderen ook zelf meedenken, zodat ze na school de activiteiten doen die ze graag willen 
doen.   
 
TSO Riethoven 
We zien nog te vaak dat er ongezonde tussendoortjes in de broodtrommels zitten, zoals chocolade 
koeken, chocolademelk etc. Er zijn veel gezondere alternatieven, zoals een meergranen koek, 
peperkoek, cracker etc. We merken dat kinderen het lastig vinden om eerste de boterhammen op te 
eten en het drinken op te drinken, waardoor er te weinig tijd overblijft om buiten te spelen.  
 
Kerstvakantie op de Clup 
Heel voorzichtig kijken we toch ook al uit naar de kerstvakantie. Deze staat in het teken van ‘winter & 
kerst’. Op de planning staan onder andere een Slaapkoppen-Battle, vogelvoerhangers maken en 
lasergamen met de sportcoach. We gaan er samen weer een leuke week van maken!   Het complete 
programma is te vinden op www.nummereen.com/vakantieprogramma.  
 

Feestelijke aftrap Meer Riethoven!   
Zaterdag 30 november A.s. van 14.00 tot 17.00 uur vindt in de Rietstek de 
feestelijke aftrap van de Coöperatie Meer Riethoven plaats en wordt de 
spiksplinternieuwe dorpswebsite “Meer Riethoven” gelanceerd. Iedereen, 
zowel jong als oud is welkom. Het programma biedt voor alle leeftijden leuke en 
interessante activiteiten. 
Deze middag wordt geregisseerd door Christel de Laat, ook wel bekend als 
“Betty van de Oetelaar” of Betty van Omroep Brabant. Wie komt doet 
automatisch mee aan de loterij en maakt kans op twee vrijkaarten voor een 

voorstelling van Christel in de Kattendans in Bergeijk. 
 
De officiële opening zal verricht worden door onze burgemeester, mevrouw Callewaert en onze 
voorzitter Hans van de Dungen.Piet Verhoeven van de Dorpscoöperatie Esbeek zal vertellen over hoe 
daar de Dorpscoöperatie een succes is geworden. 
 
Verder kunt u voor informatie en vragen terecht bij de bestuursleden die u graag meer vertellen over 
de lopende plannen en activiteiten op het gebied van opgroeien, wonen, ouder worden, werken en 
ondernemen. Ook zal er toelichting gegeven worden op het plan “achter de Sleutel”. 
Uiteraard is er ook ruime mogelijkheid om uw ideeën, behoeften en/of inbreng kenbaar te maken.  
 
Daarnaast zal de winnaar van de filmwedstrijd bekend gemaakt worden. De ingezonden filmpjes 
worden in een daarvoor ingerichte ruimte getoond. Zo ook het filmpje wat vorig jaar door groep 8 
gemaakt is. Alle tekeningen die ingeleverd zijn voor de tekenwedstrijd bij de Kioskbrunch zullen 
zichtbaar zijn in de Rietstek.  
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Voor de kinderen is er de mogelijkheid om te knutselen o.l.v. Brenda Klignet. De allerkleinsten 
worden getrakteerd op een theatervoorstelling verzorgd door Noortje Karsmakers.  
 
Terplekke kun je je natuurlijk aanmelden om ambassadeur van de Dorpscoöperatie te worden. 
 
Een consumptie en iets lekkers staan voor je klaar.  
Alle inwoners van Riethoven zijn van harte welkom! 
Volg ondertussen ook op social media de activiteiten van de Coöperatie Meer Riethoven via facebook 
Kom je ook?? 
 
Het bestuur van de Coöperatie Meer Riethoven, 
De voorzitter, Hans van den Dungen 
 
 
Kerstmarkt in zaal de Sleutel 
Zondag 15 december organiseert Bistro de Sleutel in Riethoven een Kerstmarkt in de Zaal van de 
Sleutel. Van 15.00 tot 20:00 uur is de markt geopend met vele kraampjes en lekkere hapjes.  De 
entree is helemaal gratis. 
Voor de kinderen is er op het podium een kleedjes-markt georganiseerd. Hier kunnen de kinderen 
hun eigen spulletjes verkopen op hun kleedje! 
De kinderen kunnen zich inschrijven bij Bistro de Sleutel, maar let op: VOL = VOL. Vanaf 13:00 uur 
kan er opgebouwd worden. 
Team de Sleutel 
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