
      

JARIGEN IN JUNI EN JULI 
 

     

 

         

            GEFELICITEERD!!!!        

 

 

 

NIEUWE LEERLINGEN     
Noor Spier -  Chenea Jansen 

             Welkom op onze school 
 
Het schooljaar 2019-2020 zit er bijna op, graag staan we als team stil bij een aantal van de gehaalde doelen van het 

afgelopen schooljaar. In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met het schrijven van onze missie en kernwaarden  

en dit schooljaar zijn we met het hele team aan de slag gegaan met onze visie en de strategische doelen. In het  

nieuwe schooljaar, in de eerste nieuwsbrief zullen we die aan u presenteren.  

 

Kijken we vooruit dan kunnen we u vertellen dat we die missie, kernwaarden en visie ook teruggaan zien in de school. 

We houden u op de hoogte. In de algemene ledenvergadering (16-09) van de OR zal de directie een presentatie  

geven over het traject en de vertaling naar de groepen.  

Vanaf dit schooljaar voeren de leerlingen van groep 6, 7 en 8 jaarlijks een leerlingtevredenlijst in met behulp van het 

programma: vensters. De resultaten kunt u terugzien op de website: www.mijnscholenopdekaart.nl. 

Een interessante website om eens te bekijken. U kunt daar veel informatie over onze school vinden. Ook de uitslagen 

van het oudertevredenheidsonderzoek vindt u daar. De resultaten van beide onderzoeken zijn naast de OR en MR  

vergaderingen ook besproken met het dagelijks bestuur, het team en de leerlingen.  

 

Engels: Om te komen voor de keuze voor een nieuwe methode is er afgelopen schooljaar een werkgroep geweest  

met leerkrachten en ouders die goed hebben gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van Engels. Er zijn  

onderzoeken gelezen en methodes bekeken. En uiteindelijk hebben we gekozen voor de methode: Join in. In het  

nieuwe schooljaar gaan we deze methode invoeren.  

De stichting vrienden van De Hoge Waai heeft voor ons een bedrag beschikbaar gesteld waar wij de methode, de  

licenties en een leesboekenpakket van kunnen aanschaffen. Dank jullie wel!  

Technisch lezen: vanaf dit schooljaar werkt ook groep 8 met de methode: station Zuid. 

Taalatelier: In de gang bij de groepen 3 en 4 staat een huisje. Dit huisje gaan we inrichten met thema`s die gekozen 

worden met de leerlingen en ingericht gaat worden door de leerlingen. Dit jaar bijvoorbeeld het tuincentrum en het 

reisbureau. Komend jaar gaan we ons nog meer verdiepen in het thematisch werken in de groepen 3 en 4. Welke  

thema`s delen we samen en passen goed naast de methodes.  

Vakdocent gym: De werkdrukverminderingsgelden die we krijgen vanuit de overheid zetten we in door het inzetten 

van meneer Giorgio. Hij geeft wekelijks alle groepen van groep 3 t/m 8 gymles op dinsdag. Daarnaast krijgen de  

kleuters om de week een gymles van hem.  

Wat niet is gelukt, maar wat wel op ons wensenlijstje staat is het openzetten van het ouderportaal bij Parnasys, in het 

nieuwe schooljaar zult u daar meer informatie over ontvangen.  

 

Op naar het nieuwe schooljaar met nieuwe plannen, waar we u in de nieuwsbrief over zullen informeren!  

 

 

Floris Boons - Romy Berkhof - Noor Spier - Lamine Bah -  

Martijn Oomen - Merijn van der Pluijm - Fenna Gijsbrechts - 

Mats Vink - Kiki Lankhaar - Kaj de Vos - Linske Vermeulen - 

Sofie Aarts - Lisa van der Wouden - Sjoerd van der Pluijm -  

Stefan Oomen - Noa van Berlo - Kim Verschure -  

Sepp Bouwens - Lara Mureau - Floor Nerings -  

David Hakobjan - Jade van Velthoven - Kian Frijlink -  

Sanne Bakkers - Jort Verschure - Sven Verschure - Hanna 

van der Linden - Daan van Strien - Faye van Gestel -  

Yfke Broeders - Julie Govaerts - Thijmen van der Pluijm 
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JUFFROUW STEFFIE DIPLOMA GEHAALD 
Nog twee weken en dan neemt juffrouw Steffie afscheid. Steffie heeft het afgelopen schooljaar stage 

gelopen in de bovenbouw als onderwijsassistent. Afgelopen week kon de vlag uit, want ze is geslaagd 

voor haar diploma.  

 

Van harte gefeliciteerd met je diploma en met je baan bij INOS in Breda. We zullen je  

missen, maar wensen je vooral een hele fijne vakantie en een toffe baan!   

 

ZOMERBRUIS 2019 
Nou, het zomerse weer liet ons een beetje in de steek dit jaar, maar bruisen dat hebben we evengoed gedaan.  

Vanaf een uurtje of vier was er veel activiteit in de school. Met stralende gezichten werden de meest prachtige  

taarten en cupcakes de school binnengedragen. Klaar voor juryvoorzitter Charel van der Pluijm en drie kinderen uit 

groep 6, 7 en 8 die de taarten zouden gaan jureren.  

 

Vanaf half 5 zaten alle kinderen van groep 8 klaar om iedereen te ontvangen. Met een moderne en gepimpte  

draak 2.0 en idem dito sponsgooibord (dankjewel creatieve papa’s) hadden ze er een paar mooie publiekstrekkers 

bij. Het inspringtheater werd goed bezocht, er werd gesjoeld om de hoogste score, kinderen werden mooi  

geschminkt en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Ook op andere gebieden was er voor ieder wat wils. Wat dacht je 

van alle creatieve, zelfgemaakte groepswerkjes. Deze vonden dan ook gretig aftrek bij de ouders en andere  

bezoekers. En dan natuurlijk alle heerlijke versnaperingen die te koop waren bij de dames van de Ouderraad.  

 

Maar het hoogtepunt van de Zomerbruis was natuurlijk de veiling voor Sophia-tv van het Sophia Kinderziekenhuis.  

Ons externe goede doel van dit jaar. De kinderen van groep 8 hadden verschillende bekende Nederlanders bereid 

gevonden om spullen op te sturen en daar waren wij heel blij mee.  

 

Het was (ondanks dat de zomer ons een beetje in de steek liet) een meer dan geslaagde Zomerbruis.  

We hebben een fantastisch bedrag van € 1350,- opgehaald. Groep 7 is een mooie cheque aan het maken  van  

€ 750,- die we kunnen aanbieden aan het Sophia Kinderziekenhuis. Voor het resterende bedrag van €600,- zal de 

werkgroep een nieuwe schoolvlag gaan bestellen en spelmaterialen. 

 

Iedereen bedankt voor jullie hulp, steun, bijdragen en gezelligheid.  Het was weer een mooie evenement waar we 

als dorp trots op kunnen zijn!  

 

OEFENOCHTEND 
Op dinsdag 2 juli gaan we oefenen in de nieuwe groep waar uw zoon/dochter in het schooljaar 2019-2020 zal zitten. 

We gaan kennismaken met de nieuwe leerkracht, het lokaal en de klasgenootjes. Dit doen we tot de pauze.  

Groep 8 is dan niet aanwezig, die mogen uitslapen in verband met de musical.  

 

In de nieuwe klas zullen we kennismaken met de nieuwe leerkracht en maken we een werkje, zo is de stap na de  

zomervakantie minder spannend.  

 

NIEUWS UIT DE PEUTEROPVANG 
De peutergroep is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie. Afgelopen week hebben we een certificaat 

ontvangen dat er in 2018 geen geschillen zijn geweest.  

 

Heeft u een vraag of een opmerking over de peutergroep? U bent van harte welkom om binnen te lopen. We zien u 

graag. Heeft u een peuter thuis of in uw omgeving? Er is nog plaats op maandag/donderdag.  
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SCHOOLFOTOGRAAF 
Maandag 2 september komt schoolfotograaf “Nieuwe Schoolfoto” alle leerlingen (peutergroepen ma/do & di/vrij, 

kleuters en groep 3 t/m 8) fotograferen. Hierbij zijn 2 klassenouders aanwezig. Voor deze dag hebben we  

onderstaand rooster gemaakt: 

 

Ochtend: 

- peuters individueel, met hun groep en met hun schoolgaande broer en/of zus.  

- kleuters en de groepen 3 t/m 5 individueel en met hun groep. 

 

Middag: 

- de groepen 6 t/m 8 individueel en met hun groep. Ook worden ’s middags de broertjes-/zusjesfoto’s gemaakt van 

de kinderen die op school zitten.  

 

Na schooltijd kunnen de leerlingen die een broer(tje) en/of zus(je) hebben die nog niet of niet meer op school zit,  

de broertjes- & zusjesfoto laten maken. Dit gaat in blokken van 15 minuten waarin 8 broertjes- & zusjesfoto’s  

gemaakt worden. U kunt uw kinderen hiervoor inschrijven vanaf maandag 19 augustus via emailadres  

tanja.timmers@dehogewaai.nl.  

 

Na ongeveer 4 weken ontvangt iedere leerling een eigen inlogcode via school. Met deze inlogcode kunt u de foto’s 

bekijken en bestellen.   

 

OVERBLIJVEN  
In het nieuwe jaar zal Angela de Groot onze nieuwe overblijfmoeder zijn die alle dagen aanwezig is. Tanja Timmers 

zal de administratie gaan bijhouden, zo hebben we voor het nieuwe jaar een sterk team gevonden om het  

overblijven te continueren.  Voor de maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen zoeken we nog een vaste 

overblijfouder. Per keer staat er een leuke vergoeding tegenover. Kunt u geen vaste dagen, maar wel af en toe? 

Ook daar zijn we heel blij mee. U kunt contact opnemen met: directie@dehogewaai.nl voor meer informatie.  

Let op: nieuw rekeningnummer: NL16 RABO 1156.175.844 t.n.v. Stg. Katholiek Onderwijs  

Raamsdonk inzake Overblijven. 

 

LAATSTE SCHOOLDAG 
Nog twee weken en dan zit dit schooljaar erop! De leerlingen, jullie de ouders/verzorgers en het team hebben hard 

gewerkt om er weer een bijzonder schooljaar van te maken. We willen u dan ook allemaal bedanken voor het fijne  

schooljaar.  Tevens een oproep aan alle ouders, heeft u vragen of tips of ideeën? De deur staat altijd voor u open! Zo 

maken we onze school samen iedere dag een beetje beter!  

 

Op deze laatste schooldag zetten we de ouders van de OR extra in het zonnetje. Om half 12 glijden de 

kleuters van groep 2 uit en om 12.00u zijn alle kinderen uit om te gaan genieten van hun welverdiende  

zomervakantie!  

 

AGENDA 
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21 juni   Groepen 1-2 vrij 

26 juni   10 minuten gesprekken 

28 juni   Musical groep 8 

28 juni   Afscheidsavond groep 8 

1 juli   Musical groep 8 

2 juli    Wenochtend Groep 1-7 

mailto:tanja.timmers@dehogewaai.nl
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