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        GEFELICITEERD!!!!        

NIEUWE LEERLINGEN     NIEUWE PEUTERS 
Isabelle Kievits -  Rik van der Pluijm                                    Kees van Strien - David Hakobjan 

             WELKOM!! 
 

 

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 
Afgelopen maand hebben we u gevraagd om mee te werken aan de ouderenquête. Deze is door 53%  

van de ouders ingevuld. Net voldoende om een representatief beeld te geven van onze ouder-populatie.  

 

De resultaten gaan we in januari 

publiceren op de website van 

www.scholenopdekaart.nl. Hier  

geven we u alvast een inzicht in 

de resultaten.  

 

In de teamvergadering hebben 

we de resultaten besproken. We 

zijn erg trots op jullie positieve 

feedback. Omdat we denken dat 

er altijd iets beter kan, gaan we 

graag met u, de ouders in  

gesprek. Heeft u punten, tips of 

ideeën voor ons? Geeft u ze dan 

door aan de ouders van de or en 

mr, in januari zullen we ze  

bespreken.  

 

Wij bedanken alle ouders die de 

enquête hebben ingevuld!  

 

Hoera! 
Juffrouw Fleur heeft een vaste  

aanstelling gekregen. Van harte  

gefeliciteerd juffrouw Fleur wij  

wensen je heel veel werkplezier op 

De Hoge Waai!  

 

 

 

 

 

 

Joey Scholte - Isabelle Kievits - Daan Schapers -  

Rick Romme - Emma Lucas - Finn Nederhof -  

Bobbie Govaerts - Rik van der Pluijm - Job den Dekker 
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NIEUWS VAN DE SPEELWAAI 
Maandag 7 januari starten we met een nieuw Thema; Welkom Puk! 

We werken aan dit thema t/m donderdag 14 februari 2019. In dit thema maken de kinderen  

kennis met Puk. Sommige kinderen kennen Puk al, nieuwe peuters nog niet. Samen gaan we Puk 

wegwijs maken in de groep. Samen ontdekken we waar en waarmee we kunnen spelen, hoe 

we opruimen en wanneer we iets moeten schoonmaken. 

 

In de groep hangt er vanaf maandag  7 januari een overzicht  van de activiteiten en de doelen waar wij aan werken. 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over het thema en/of de activiteiten, dan horen wij dat graag. 

 

Wij wensen iedereen hele gezellige kerstdagen en een mooi 2019! 

 

Juf Debby en Juf Vanessa 

 

PEUTER-KLEUTER GYM 
Elke week organiseer ik, Marlou, de buurtsportcoach een beweeguurtje voor peuters en kleuters.   

Plezier en ontdekken staat centraal. Ze maken kennis met sport en spel in de “grote’’ gymzaal. Op deze 

manier proberen wij de peuters en de kleuters van jongs af aan het plezier van sporten in te laten zien.  

Daarnaast proberen wij ze vaardigheden aan te leren op een leuke en speelse manier.  

 

Elke week staat er weer een ander thema centraal, zo zijn er al thema’s geweest als: dierentuin, kleuren, seizoenen en 

nog veel meer. Aan de hand van het thema bieden wij spellen aan. Dit kan een klim en klauter parcours zijn maar ook 

tikspellen en samenwerkingspellen komen aan bod. Bent u nieuwsgierig? U bent, samen met uw peuter/kleuter, van 

harte welkom om eens te komen kijken op maandagmiddag van 15.45u tot 16.45u. Ik zie u graag!  Groetjes Marlou  
PROFICIAT MARLOU! Beste buursportcoach van het land!  

 

OPROEP WASMOEDER 
Wij zijn op zoek naar moeders die een aantal keer per jaar voor ons willen wassen. Denk bijvoorbeeld aan de hesjes  

die de leerlingen dragen tijdens de avond4daagse, verkleedkleren van de peuters of kleuters. 

Heeft u interesse dan kunt u een mail sturen naar judith.zomers@dehogewaai.nl 

 

 

 

De Kerstvakantie begint dit jaar op vrijdag 21 december om 14.00 uur. We wensen iedereen fijne 

kerstdagen, een hele gezellige vakantie en een fantastische start van het nieuwe jaar!  

Graag zien we iedereen vrolijk en uitgerust op 7 januari weer op school! 

 

  AGENDA 
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21 december  Kerstviering. Tot 14.00 uur school. 

21 december t/m 

4 januari 2019   Kerstvakantie 

18 januari  Groepen 1-2 vrij 

21 januari  Opendag 

22 januari  Adviesgesprek groep 8 

24 januari  Adviesgesprek groep 8 

31 januari   Nieuwsbrief 6 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG6Z-G9J7fAhVK1xoKHeHiDjgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.brancom.nl%2Finternetbureau-nieuws%2Ffijne-kerstdagen-and-een-gelukkig-nieuwjaar&psig=AOvVaw2pmErSyvXGX


      

 

 

 

HERDERTJESTOCHT. 
 

        Kerstavond 24 december. 
 

 
 

Gaan jullie mee op zoek naar de stal en het pas-
geboren kind?  

 
Op kerstavond is er een geheel vernieuwde herdertjes-

tocht in de parochiekern Geertruidenberg over de 
sfeervolle markt.  

 
Het kerstverhaal wordt met een tocht over de markt zichtbaar gemaakt. Door het in woord en 

beeld te vertellen, en de kinderen er op een leuke manier bij te betrekken. 

 
Alle kinderen zijn met hun ouders, opa’s, oma’s van harte welkom. En mogen verkleedt als 

herder of engel, met de wegwijzers (de herders) van de herdertjestocht de Ster volgen, op 
zoek naar de kerststal. Zou kindje Jezus al geboren zijn? 

 
De herdertjestocht begint om 18.30 uur en we vertrekken vanaf de  

H. Gertrudis kerk aan de Venestraat 16 (open vanaf 18.15 uur) waar natuurlijk de welbekende 
kerstliedjes al te horen zijn.  

 
Na afloop is er warme chocomelk, met iets lekkers.                                    
 

Het zou ontzettend leuk zijn als jullie allemaal een lampion meenemen! 
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Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start.  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,  
 
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin. 
Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 2 januari en ontvang extra voordeel. 
 
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. 
Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een 
goede typevaardigheid beter kunnen spellen. 
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een 
groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen 
niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.  
TIP: Doe hier mee met onze online quiz over het belang van leren typen en win het cursusgeld terug.  

 

 
 

 De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 

 Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau. 

 Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie. 

 Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

 Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! 

 De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 

 
Korting voor snelle beslissers 
Schrijf jouw kind(eren) in voor 2 januari en ontvang €25,- korting.  
Je betaalt dan €150,- in plaats van €175,-.  
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 
 

Inschrijven is een fluitje van een cent 
1. Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   
Team van de Typetuin 

 

 
 

Startdatum: dinsdag 12 maart 2019 

Lestijd: 15:45 tot 16:45 uur 

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