
      

 

     

 

 

         

       

       

 

NIEUWE LEERLINGEN      NIEUWE PEUTERS  
Job den Dekker - Vic Wanrooij - Mette Wisselaar    Aron van der Pluijm - Kato de Wijs -  

          Milan Berkhof - Stan Hoeke - Noortje Ippel 

         

WELKOM OP SCHOOL                    WELKOM OP DE SPEELWAAI 
 

 

 

NIEUWS VAN DE MR 
Het nieuwe jaar is weer gestart en in de MR hebben we niet stilgezeten de afgelopen periode! We hebben veel  

protocollen, reglementen en statuten kritisch bekeken: 

· Het pestprotocol is door het team aangepast en besproken in de MR. 

· Het jaarplan van de MR, het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement van de MR zijn  

geactualiseerd en te vinden op onze website. 

· Ook de statuten van de OR zijn weer up-to-date en besproken in de MR. 

Uiteraard zijn onze speerpunten: de oudercommunicatie, dynamische groepsplannen, 21e-eeuwse vaardigheden en 

de werkdrukverlaging in de vergaderingen aan bod gekomen. 

 

De komende periode krijgen we van het bestuur de jaarlijkse toelichting op de begroting en we gaan de door het 

team opgestelde gedragscode bespreken. Daarnaast staat onder andere veiligheid, ICT en nascholing op de  

agenda dus we hoeven ons ook in 2020 niet te vervelen in de MR! 

 

KOFFIE/THEE UURTJE 
Afgelopen week heeft u een uitnodiging ontvangen voor het koffie/thee inloop uurtje op school. Mocht de  

uitnodiging aan uw aandacht ontsnapt zijn dan volgen hier nog eens de data en tijden: 

Peuters vrijdag 14 februari van 11 tot 11.45u  

Groep 1 en 2 vrijdag 7 februari van 11 tot 12u  

Groep 3 en 4 vrijdag 6 maart van 11 tot 12u 

Groep 5 en 6 vrijdag 13 maart van 11 tot 12u 

Groep 7 en 8 vrijdag 20 maart van 11 u tot 12u  

 

We zijn benieuwd wat er onder de ouders speelt. Wat vindt u van Parro?  

Engels vanaf groep 1-2? Peuter/kleuter gym, ons naschools aanbod? Is er vraag naar een 

voorschools programma? Hoe vindt u de overgang naar het voortgezet onderwijs?  

Allerlei vragen die we graag met u bespreken.  

JARIGEN IN JANUARI 

 

Wout Bruinsma - Juul Stassar - Gide de Vetter -  

Milan Berkhof - Chenea Jansen - Roan Leeggangers -  

Liv Blom - Levi Frijlink - Evi de Meijer - Mees Cruijssen -  

Aron van der Pluijm - Thomas van den Kieboom -  

Mika Bouwens - Fay Smits - Lyam Smits -  

Dali van Timmeren - Blythe Leenaars - Mark Lucas -  

Djustin van der Made - Megan Kievits - Faia Posthumus 

 

Nummer 6 

30 januari  

2020 

GEFELICITEERD!!! 



      

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS RAAMSDONK 

 
 

 

Secretariaat: Kerkstraat 33, 4944 XB Raamsdonk 

 

30-01-2020  

 
Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk zoekt een nieuw bestuurslid.(AB)  
  
Basisschool De Hoge Waai staat, als enige school (één-pitter), onder het beheer en gezag van de Stichting Katholiek 

Onderwijs Raamsdonk.   
Het bestuur van de stichting wordt volgens de regelgeving verdeeld in een algemeen bestuur en een dagelijks  

bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur.   
Voor het algemeen bestuur (toezichthoudend deel) komt per 1 augustus 2020 een vacature vrij.  
  
Personen die zich willen inzetten voor de toekomst van de school, een maatschappelijke functie willen bekleden  

en/of aan hun referenties of netwerk willen werken, aan  onderstaand profiel voldoen en zich hierin herkennen  

worden van harte uitgenodigd te reageren.  
  
Profiel bestuurslid algemeen bestuur:  

 Een bestuurslid kan functioneren in teamverband, kan onafhankelijk en organisatorisch denken en is  

    communicatief vaardig.  

 Een bestuurslid heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring.  

 Kennis en/of ervaring op het gebied van HRM, financiële en juridische zaken en bestuurlijke processen is een pre.  

Overige aandachtspunten:  

 Het heeft de voorkeur dat een bestuurslid kinderen op De Hoge Waai heeft maar dat is geen vereiste.  

 Een bestuurslid is van onbesproken gedrag en is gemotiveerd en integer.  

 Een bestuurslid woont bij voorkeur in het voedingsgebied van de school.  

  
Het algemeen bestuur heeft een adviesrol aan het dagelijks bestuur en ziet toe op de kwaliteit van onderwijs,  

bedrijfsvoering en bestuur. Daarnaast moeten jaar- en beleidsstukken worden goedgekeurd. Het algemeen bestuur 

vergadert ongeveer 6 avonden per schooljaar.   
  
 Het betreft een onbezoldigde functie.   
  
Reageren, het stellen van vragen of verkrijgen van meer info (en een uitgebreide profielschets) of het aanmelden kan 

dan door contact op te nemen met Judith Zomers via judith.zomers@dehogewaai.nl   
Het sluitingsmoment van de vacature is vrijdag 21 februari 2020.  
  
Het bestuur zou graag zien dat het bestuur bij de start van het nieuwe schooljaar weer aangevuld is met een nieuw  

gemotiveerd bestuurslid.  
  

 

 

 

 

Nummer 6 

30 januari  

2020 

mailto:judith.zomers@dehogewaai.nl


      

AFSPRAKEN SCHOOLPLEIN 
Zowel 's morgens als 's middags wordt er op de speelplaats 15 minuten voor aanvang van school gesurveilleerd door  

1 leerkracht. Ook tijdens de ochtendpauze van 10.15u. wordt er gesurveilleerd; één medewerker op het gedeelte  

voor de onderbouw en een op de andere helft voor de bovenbouw (groep 5 en hoger). De kinderen dienen bij  

aankomst op de speelplaats te blijven en niet op de straat.  

 

De speelplaats is, ter bescherming van de allerkleinsten, verdeeld in 2 helften door een witte lijn. De helft aan de kant 

van de fietsenstalling is bedoeld voor de groepen 1 t/m 4. Wij vragen ouders de jongere broertjes/zusjes onder eigen 

toezicht ook op deze helft van het plein te laten spelen. De andere helft is voor de groepen 5 t/m 8.  
 

OPEN DAG 
Vrijdag 24 januari was onze jaarlijkse open dag. Het was een gezellige dag waar we een aantal gezinnen konden  

verwelkomen en een rondleiding hebben gegeven. Doordat er een flink aantal huizen in Raamsdonk gebouwd is,  

merken we dat er een aantal verhuisgezinnen kwam kennismaken.  Ze zijn van harte welkom. 

Dank je wel aan de OR voor de goede zorgen!  

 

En heeft u de vlag gezien bij de ingang van de school? Die hebben we gekocht van de opbrengst van de Zomerbruis!  

 

STUDIEDAG 
Maandag 10 februari hebben wij een studiedag met het team. De leerlingen van groep 1-8 zijn dan de hele dag vrij. 

 

KLEDINGINZAMELING  
Wij willen iedereen bedanken die dinsdag 29 oktober zijn overbodige kleding e.d. heeft ingeleverd tijdens de  

kledinginzameling van Basisschool De Hoge Waai. Er is 1290 kilo opgehaald.  

 

Het bedrag dat we hiermee ophalen, wordt volledig besteed aan de kinderen van onze school.  

Namens alle kinderen BEDANKT ! 

 

LUIZENCONTROLE 
Basisschool De Hoge Waai heeft een luizenwerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit een aantal ouders die op  

woensdag na iedere schoolvakantie alle kinderen controleert op luizen en neten. De controles zijn ongeveer 6x per 

jaar, we starten om 09.00 uur en zijn rond 10.00 uur klaar. Om deze controles te kunnen blijven doen, zijn we op zoek 

naar ouders die ons kunnen helpen met controleren. 

 

Heeft u tijd om een paar keer per jaar een uurtje te komen controleren, meld u zich dan aan via  

tanja.timmers@dehogewaai.nl. 

 

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet! 

 

De luizenwerkgroep 

 

CARNAVAL 
Op vrijdag 21 februari vieren we carnaval op school. De leerlingen moeten dan  

‘s middags weer om 13.00u op school zijn. Dus die ochtend zijn ze om 11.45 uur uit. 

Om 13.15 beginnen we met een optocht door de straten in de buurt van school. Alle 

groepen gaan daarna naar De Zeven Zusters. 
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KONINGSSPELEN 
Vrijdag 17 april zijn de Koningsspelen! Deze dag zijn groep 1,2 en 3 om 12.00 uur vrij.  

Groep 4-8 is om 14.00 uur vrij. 

 

 

 

Kijk voor de actuele agenda op parro! 

 

 

MUSICAL PESTKOP! 
Speel jij straks gezellig mee in deze leuke show? In 10 weken naar een uitvoering! Na de  

carnavalsvakantie beginnen we met de repetities voor de musical Pestkop in De Hoge Waai en je 

kunt meespelen vanaf groep 4.  

 

Repetities: Donderdagmiddag 15.45-16.45 vanaf donderdag 5 maart in De Hoge Waai. De  

repetities zijn wekelijks (behoudens de vakanties) en de laatste repetitie is op donderdagmiddag 

14 mei. Het is daarbij de bedoeling dat je iedere repetitie aanwezig bent, je kunt dus niet voor  

alleen 1 repetitie aanschuiven.  

 

Uitvoering: Vrijdagmiddag 15 mei voor de andere kinderen van de school en je ouders/verzorgers.  

 

De Musical: Pestkop! Fleur wordt gepest op school door de kinderen in haar klas, enkel omdat ze graag leert en  

muziek maakt/ danst. Samen met Sophie loopt ze weg van school en komt in het park weer die pestkoppen tegen,  

of toch niet? Krijgt ze hulp uit onverwachte hoek? Een spannende maar ook leerzame musical, inclusief een open  

podium waarbij je alle ruimte krijgt jezelf te laten zien en horen.  

 

Algemene informatie: De repetities worden gegeven door juf Suus en 2 keer wordt er gewerkt met juf Jasmijn voor  

een paar leuke dansjes tijdens de musical. De kosten voor deelname zijn: € 45,- (slechts € 4,50 per les). Je ontvangt  

voor aanvang een betaallink van het Kunstencentrum.  
 

 

PROJECT TOP FIT  
Vanaf 12 februari gaat de groep zeven van onze school van start met het project Top Fit. Het project wordt mede  

mogelijk gemaakt door de buurtsportcoach die samenwerkt met een kinderfysiotherapeut, diëtiste, GGD en NAC.  

Tijdens dit project zijn de kinderen twaalf weken bewust bezig met het maken van gezonde keuzes op het gebied  

van beweging  en gezonde voeding. 

 

De kinderen van groep zeven zijn met hun ouders van harte welkom om kennis te maken met het project op  

woensdag 5 februari. Om 13.30 uur is er een korte opening waarin het Top-Fit project wordt uitgelegd. Daarna  

kunnen de ouders met de kinderen verschillende leuke activiteiten doen die in het teken staan van 

voeding en beweging. NAC is tijdens deze middag ook aanwezig. Om 15.00 uur staat er een  

voetbalclinic op het programma die wordt begeleid door NAC. U bent vanaf 13.15 uur van harte  

welkom in het Dongemond Soccer Center, Schonckplein, Geertruidenberg. 
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Oudervereniging R.K. Basisschool De Hoge Waai 

Wie zijn wij?                                                         

De oudervereniging bestaat uit alle ouders/verzorgers van een kind dat op basisschool De 

Hoge Waai staat ingeschreven. Ook de ouders/verzorgers van een kind van De Speelwaai 

zijn lid van de oudervereniging. Het dagelijkse bestuur van de oudervereniging is de 

ouderraad (OR). Deze ouderraad bestaat uit leden waaronder een voorzitter, vicevoorzitter, 

secretaris, penningmeester. Elke klas wordt vertegenwoordigd door een klassenouder die 

automatisch lid is van de ouderraad. 

Wat zijn de taken van de ouderraad?       
De ouderraad houdt zich bezig met:                
- het meedenken en adviseren over belangrijke schoolzaken (klankbord zijn voor de 

schoolleiding); 

- informatie verstrekken aan ouders over belangrijke zaken; 

- het bevorderen van de contacten tussen ouders onderling en ouders en school; 

- het goedkeuren van de tarieven van de peuterspeelzaal;  

- het organiseren van en aanwezig zijn bij activiteiten in samenwerking met team en 

schoolleiding;  

Denk hierbij aan de sinterklaasviering, kerstviering, koningsspelen, carnaval, zomerbruis, 

verjaardagen van de leerkracht en overige activiteiten in de klas. 

Bijeenkomsten  

De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per jaar. Samen met het team worden 

onderwerpen besproken die met de dagelijkse gang van zaken op de school te maken 

hebben. Tevens wordt ingegaan op actuele gebeurtenissen die met het onderwijs te maken 

hebben. 

Eén keer per schooljaar organiseert de ouderraad een Algemene Ledenvergadering, u bent 

hierbij van harte welkom! 

 

Ouderbijdrage 

Als lid van de oudervereniging wordt jaarlijks een “vrijwillige ouderbijdrage” gevraagd. De 

bijdrage wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het 

schooljaar. Dankzij deze bijdrage kan de ouderraad leuke activiteiten organiseren. We 

proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden daarom organiseren we o.a. twee 

keer per jaar een kledinginzameling.  

De vrijwillige ouderbijdrage geldt niet voor de leden van de oudervereniging van de 

Speelwaai. 

 

Contact 

Heeft u een vraag of opmerking dan kunt u een van de klassenouders aanspreken op het 

schoolplein of mailen naar ouderraad@dehogewaai.nl 

 



      

NASCHOOLSE ACTIVITEIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf nu in want vol = vol! 

 

Op onze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden. 

Voor wie? Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 

Ook voor kinderen met dyslexie. 

Wanneer is de typecursus? Startdatum: dinsdag 3 maart 2020 

Lestijd: 15:45 tot 16:45 uur 

Leslocatie: RKBS De Hoge Waai, Kerkstraat 33 4944 XB RAAMSDONK 

Prijs: 185 euro (incl. examen) 

 

Waarom blind leren typen? 

Kinderen die blind kunnen typen, behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en  

kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder  

begeleiding leert typen van een type-coach. 

 
De klassikale cursus van de Typetuin 

· Kinderen leren typen in hun eigen tempo en niveau. 

· De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door. 

· Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten. 

· Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule. 

· De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 

· Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat  

langer oefenen voor een hoger resultaat? Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces. 

 

Wat heb je thuis nodig? 

Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 

Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 

 

Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 

Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in. 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op  

via info@typetuin.nl of 013-5220579. 
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Goede voornemens → Meer bewegen →Dansen bij Katie 
 

Heeft u ook kunnen genieten van alle hapjes en feestjes de afgelopen weken en heeft u nu ook de intentie om weer 

een beetje in vorm te komen? Een van de meest gehoorde voornemens is: ik ga meer bewegen of mijn kind mag wel 

wat meer gaan bewegen 

 

Dans is een zeer aangename manier van bewegen waar u bewust en onbewust uw lichaam traint. Voor zowel jong  

als oud. Dansschool Katie-Z biedt verschillende cursussen aan van 3 jaar t/m 80 jaar. Voor zowel zonder als met een  

beperking. 

 

Nieuw → Er is een tijd vrij gekomen op de donderdagavond van 18.45-19.45 uur in Den Bolder. Daar gaat een nieuwe 

groep Zumba/laBlast/fitdance beginnen bij een aanmelding van 4 leerlingen. Voor cursisten van 17 jaar en ouder. 

Dus meld u aan (ook voor volwassenen). 

Dansschool Katie-Z is een NVD Dansschool en daardoor ook aangesloten bij het jeugdfonds Sport&Cultuur. 

 

Dansschool Katie-Z 06 24 550 260 www.katie-z.nl katie-z@home.nl 

 
Lesrooster v.a. januari t/m 30 juni 2020 

Woensdag: Den Bolder Waspik 

16-30-17.00 uur: Peuter/kleuterles 

17.00-18.00 uur: 7 t/m 13 jaar :Fitdance 

 

Donderdag: Den Bolder Waspik 

Nieuw 

18.45-19.45 uur: Jong volwassenen/volwassenen : Zumba/laBlast/Fitdance bij voldoende inschrijving 

 

Vrijdag: ’t Schooltje Waspik 

19.00-20.00 uur: G-klasse Fitdance 

20.00-21.00 uur: Stijldansen Gevorderden 

21-00-21.15 uur :Stijldansen Gevorderden gezelligheidsklasse 

 

Zaterdag: Gymzaal Raamsdonk 

10.15-11.15 uur: 8 t/m 13 jaar Fitdance 
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