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      GEFELICITEERD!!! 

NIEUWE LEERLINGEN       
Joey Scholte          

WELKOM OP SCHOOL 
 

 

 

UITSLAG LEERLING ENQUÊTE 

Dit is het tweede schooljaar dat we via VenstersPO een tevredenheidsonderzoek uitzetten onder de leerlingen van 

groep 6, 7 en 8. Het onderzoek bevat ook vragen over de sociale veiligheid. 

 

Op deze website kunt u de resultaten zien van de leerlingen, die in november 2019 zijn ingevuld.  

https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7678/1100/Basisschool-De-Hoge-Waai/Leerlingtevredenheid  

Het team van De Hoge Waai is erg tevreden over het resultaat. Onze leerlingen zijn tevreden over de school en  

scoren de school met een 8,6 gemiddeld. Met de leerlingen gaan we in iedere groep in gesprek over de diverse  

onderwerpen en bespreken we wat we kunnen verbeteren en hoe we dat doen.  

 

Sociaal emotionele ontwikkeling volgsysteem: Zien! 

Om de individuele leerling te volgen in zijn of haar sociaal emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van het leerling 

volgsysteem van Zien! Dit vullen de leerkrachten in vanaf groep 3.  

Zien! is een expertsysteem dat meer doet dan het volgen van de leerling. De ZIEN!- leerkrachtvragenlijst geeft op  

basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Als aanvulling kunnen ook  

leerlingen een tweetal vragenlijsten invullen, die dezelfde dimensies bevragen. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen  

het ook zelf in. Op die manier wordt de leerkracht geholpen in het nadenken over een eventuele aanpak voor een 

groep of leerling. Met ZIEN! kan het gehele proces van handelingsgericht werken doorlopen worden, van signalering 

tot handelen.  

 

NIEUWS VAN DE SPEELWAAI 
We gaan vanaf maandag 13 januari 2020 aan de slag met het peuterproject ‘Ssst! De tijger slaapt’ van 

Bianca Antonissen. Dit was het prentenboek van het jaar in 2018, wij hebben het toen ook in de groep voorgelezen  

tijdens de nationale voorleesdagen want toen stond dit boek centraal. 

 

Hierbij is een project met allerlei activiteiten voor peuters ontwikkeld om de ontwikkeling op verschillende gebieden  

en vooral het spelen te stimuleren. Na elke activiteit hangen wij een vlaggetje aan een lijn, zo hebben we aan het  

eind een slinger. Tot vrijdag 21 februari werken wij aan dit project en als afsluiter hebben we dan feest in de groep! 

In de groep hangt er vanaf maandag 13 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 heel gezellige kerstdagen en een gelukkig 2020! 

Juf Debby en Juf Vanessa 

Rick Romme - Joey Scholte - Isabelle Kievits -   

Daan Schapers - Maud van Dortmont - Bobbie Govaerts - 

Dirk Verberne - Rik van der Pluijm - Job den Dekker 
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TYPECURSUS 
Vergeet niet in te schrijven voor 1 januari 2020! 

Op dinsdag 3 maart 2020 om 15:45uur start op onze school de typecursus van de Typetuin. Onlangs ontving u hier  

meer informatie over. Indien u uw kind inschrijft voor 1 januari 2020 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld en  

betaalt u €160,- . Vergeet dus niet in te schrijven voor 1 januari 2020. 

 

Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal). De korting wordt  

automatisch verrekend.  

 

Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl  of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want vol=vol (cursus start  

met een minimum van 8 deelnemers). 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 
Hallo allemaal, 

Ik stel mijzelf graag voor als de nieuwe onderwijsassistent van De Hoge Waai.  

Mijn naam is Esmé Corbijn, 41 jaar ‘oud’. Ik woon in Made samen met mijn vriend en onze  

2 kinderen (11 en 12 jaar oud). 

 

Sinds december ben ik werkzaam bij De Hoge Waai als onderwijsassistent, voornamelijk in groep 4.  

Dit doe ik samen met Bianca, die zich al aan jullie heeft voorgesteld. Mijn werkdagen zijn maandag 

de hele dag en dinsdag ochtend. Als onderwijsassistent hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een fijn  

leerklimaat voor de kinderen. Een extra handje op school is altijd fijn. Natuurlijk voor de kinderen zodat zij, op  

welke manier dan ook, wat extra aandacht kunnen krijgen. Maar ook voor leerkrachten om hen te ondersteunen  

waar nodig. 

 

Naast het werken op school werk ik nog 2 dagen als beleidsmedewerker op een kinderdagverblijf in Breda. Een  

lekker afwisselende week, met vooral kinderen om mij heen! Heerlijk, ik krijg er energie van! Of het nu de kletspraatjes 

zijn van de kleintjes op het kinderdagverblijf of een goed gesprek met een leerling uit groep 7. Ik vind het allemaal  

leuk! In mijn vrije tijd ben ik te vinden op de squashbaan of op het basketbal veld. Of langs de lijn om onze kinderen 

aan te moedigen tijdens hun sport wedstrijden. Met vrienden ga ik er graag op uit, maar thuis een spelletje spelen  

met het gezin vind ik ook erg leuk om te doen! 

 

 We wensen iedereen heel fijne kerstdagen, een gezellige  

vakantie en een fantastische start van het nieuwe jaar!  

Team De Hoge Waai 
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20 december   kerstviering tot 12.30u 

23 december t/m 

3 januari    kerstvakantie 

6 januari    school begint weer 

17 januari    groepen 1-2 vrij 

21 januari   adviesgesprek groep 8 

23 januari   adviesgesprek groep 8 

24 januari    open dag 


