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NIEUWE LEERLINGEN       GEFELICITEERD!!! 
Grace van Vessem    

 

WELKOM OP SCHOOL 
 

ZIEKMELDING 
Mocht uw zoon/dochter ziek zijn, dan vragen wij u te bellen naar school om de ziekmelding door te geven. We  

merken dat steeds meer ouders een berichtje sturen via Parro, echter lezen de leerkrachten die niet altijd op tijd.  

Zo kan het zijn dat we leerlingen missen.  

 

NIEUWS VANUIT DE SPEELWAAI 

 

TARIEVEN KINDEROPVANG 
Over anderhalve maand sluiten we het jaar 2019 af. Het moment om u te informeren over 

het nieuwe tarief die we gaan hanteren binnen kinderopvang De Hoge Waai in 2020.  

 

Voor 1 januari a.s. dient u de wijziging door te geven aan de belastingdienst.  

Uurtarief 2017 €8,50 

Uurtarief 2018 €8,50 

Uurtarief 2019 €8,75  

 

Een belangrijke wijziging is dat de kwaliteitseisen voor de peuteropvang toenemen. Die wijzigingen komen uit de  

wet IKK. Om ons te kunnen blijven ontwikkelen, moeten we investeren in opleidingen en materialen. Het bedrag per 

maand dat u als ouder betaald zal met €5,- omhoog gaan.  

We zijn nog  steeds met de gemeente in gesprek om subsidie voor kleine kernen te realiseren. Het nieuwe  

VVE beleidsplan wordt geschreven en wij zijn een van de partners die meeschrijven.  

 

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met directie@dehogewaai.nl of telefonisch: 0162-512055. 

 

We hopen erop u voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit naar een fijne voortzetting van  

onze samenwerking.  

 

KINDER EHBO 
Juffrouw Vanessa en juffrouw Debby hebben op dinsdag 22 oktober de herhalingscursus  

kinder EHBO gehaald. Alles voor een veilige groep!    

 
 

Timo van Bree - Ryan Leppens - Anna Timmermans -  

Siem van Meel - Sem Honcoop - Duke Vermeij -  

Anne Weijers - Fenna de Bont - Grace van Vessem -  

Jelle van der Koog - Lize de Vroe - Phileine van der Weijden 

- Joep Lankhaar - Lieske Hovers - Giovanni Dijkstra 
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EVEN VOORSTELLEN 
 

Hallo allemaal, mijn naam is Bianca Blom.  

 

Vanaf deze maand ben ik met veel plezier begonnen als onderwijsassistent op De Hoge Waai.  

Ik ondersteun de leerkrachten en neem groepjes of individuele leerlingen apart om extra te  

gaan oefenen. Sinds een aantal jaar woon ik met mijn man Djoko in Raamsdonk samen met  

onze twee lieve dochters Liv (4 jaar) en Loulou (1 jaar).  

 

Afgelopen vier jaar ben ik werkzaam geweest in de kinderopvang maar mijn passie ligt bij het 

onderwijs. Doordat mijn oudste dochter naar De Hoge Waai ging en ik regelmatig op school 

aanwezig was om te helpen bij allerlei activiteiten wist ik dat de manier van werken en de sfeer 

op deze school mij erg aanspraken.  

 

Na een aantal jaren uit het onderwijs te zijn geweest heb ik veel zin om weer kinderen te kunnen  

begeleiden, stimuleren om het beste uit hunzelf te halen en bovenal natuurlijk een onwijs fijne 

tijd met ze te gaan maken op De Hoge Waai!  
 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Mijn naam is Laura van den Elshout. Ik ben 17 jaar en woon in Raamsdonksveer. Ik volg de  

opleiding tot onderwijsassistente en zit in het eerste jaar op het Vitalis College in Breda. Ik heb 

voor deze opleiding gekozen, omdat ik heel erg veel van kinderen hou en het lijkt me heel erg 

leuk om kinderen iets te leren. 

 

Het komende jaar loop ik stage in groep 7 en na een paar maanden in groep 1/2. Ik ben  

aanwezig op maandag en dinsdag. Misschien komen we elkaar wel een keer tegen! 

 

Mijn hobby’s zijn: dansen, tekenen, knutselen, met vriendinnen afspreken, naar concerten toe 

gaan en knuffelen met mijn huisdieren. Thuis heb ik 4 huisdieren. 2 katten en 2 konijnen.  Ik werk 

in het weekend bij de bakker in mijn dorp. Ik vind het heel erg leuk om daar te werken en ik 

doe dat met plezier. Ook pas ik regelmatig op, op verschillende oppasadressen. 

Groetjes Laura van den Elshout 

 

 

 

 

Mijn naam is Audrey Eberhard. Ik ben 18 jaar en ik ben woonachtig in Geertruidenberg. 

Vanaf 19 augustus loop ik stage op De Hoge Waai. Voordat ik in groep 5 stage liep stond ik  

in groep 4. Ik leer voor onderwijsassistent op het Vitalis college in Breda.  

 

Mijn hobby’s zijn muziek luisteren, talen leren. Verder vind ik geschiedenis heel interessant en  

Ik wandel graag in de natuur.   

 

Mijn doel voor dit jaar is het geven van uitgebreidere lessen. Ziet u mij op het schoolplein kom  

gerust naar mij toe! 

 

Groetjes Audrey Eberhard 
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Hallo, 

Mijn naam is Femke Meijs, ik ben 21 jaar en ik woon in Sprang-Capelle. In mijn vrije tijd vind  

ik het leuk om in Waspik verschillende dingen te organiseren voor kinderen. Zo ben ik  

hoofdleiding van de Jeugdvakantieweek en ben ik leiding van het Zomerkamp. Ook zit ik  

bij een carnavalsvereniging en loop ik sinds een paar jaar de optocht mee in Raamsdonk 

en Waspik. 

 

Ik zit op de pabo in Breda en zit in mijn 3de jaar. Ik loop nu stage op De Hoge Waai omdat  

ik bezig ben met mijn minor bewegingsonderwijs. Op donderdag- en vrijdagmiddag geef ik 

de gymlessen aan groep 3 t/m 8. Ik zal ongeveer tot aan het einde van dit kalenderjaar hier 

stage lopen. 

 

Groetjes Femke 

 

 

 

 

Hoi, 

 

Mijn naam is Eva ben 20 jaar oud en ik kom dit schooljaar stage lopen bij de kleuters.  

 

Ik ben er alleen op de donderdagen. Ik studeer eerste jaar pedagogiek op het Fontys in  

Tilburg. Ik kom zelf uit Breda.  

 

Ik zal vooral in wat kleinere groepjes gaan werken zodat ik iedereen beter leer kennen.  

 

Groetjes Eva 

 

 

 

PEUTER-KLEUTER-GROEP 3 GYM 
Iedere dinsdagmiddag uit school bieden we van 15.45 uur tot 16.45 uur peuter-kleuter-groep 3 

gym aan voor € 2,50 per keer. 

  

Vind jij het leuk om te klimmen, klauteren en te spelen met andere kinderen? Of ben je  

benieuwd, kom maar eens kijken! Juffrouw Marlou maakt er iedere week weer een leuke  

activiteit van!  

 

 

 

KERSTVIERING 
Vrijdag 20 december vieren wij het kerstfeest op school.  De kinderen worden om 07.00 uur op 

school verwacht. De dag wordt ingevuld met kerstactiviteiten. 

 

Om 12.30 uur begint de kerstvakantie! 
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INFORMATIE MAZZELPROJECT MET GGD 

Samenwerking met de GGD 

Met de GGD West-Brabant besteden we extra aandacht aan leerlingen die vaak of lang ziek zijn. Deze manier  

van werken wordt M@ZL (Spreek uit als mazzel; Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling) genoemd en  

wordt door de GGD al jaren met succes toegepast in het voortgezet onderwijs.  

Leerlingen die vaak ziek zijn lopen groot risico om achter te raken met hun leerproces. Ook wijst vaak verzuimen  

soms op andere problemen. Daarom willen wij, uit zorg voor onze leerlingen, graag samenwerken met de GGD.  

 

 

De werkwijze 

In het geval van ziekte melden ouders dat uiteraard bij de school.  

Als dat binnen een jaar meer dan 5 keer gebeurt, of als het totale verzuim langer duurt dan 10 dagen, worden  

de ouders uitgenodigd voor een gesprek op school met de leerkracht. Naar aanleiding van dit gesprek worden  

afspraken gemaakt over het inroepen van gewenste hulp, het ziek melden en over het schoolbezoek. Indien  

gewenst kan door de school en/of ouders ook de jeugdarts van de GGD om advies gevraagd worden.  

 

 

Wat doet de jeugdarts? 

De jeugdarts bespreekt samen met de ouders de gezondheidsklachten van hun kind en de oorzaken van het  

ziekteverzuim. De jeugdarts onderzoekt de leerling zo nodig en zoekt samen met de ouders naar gewenste zorg.  

Hij/zij overlegt zo nodig met behandelaars of andere hulpverleners en adviseert over het schoolbezoek. Het gesprek  

is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen  

met toestemming van de ouders terug aan de school. 

 

 

Zelf een M@ZL-gesprek aanvragen? 

Wanneer u vragen of zorgen heeft over het ziekteverzuim van uw kind, neemt u dan gerust zelf contact op met  

de GGD. Op werkdagen kunt u een afspraak maken voor een M@ZL-gesprek bij een van de jeugdartsen via het  

afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486 (lokaal tarief).  

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
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27 november   10-minutengesprek 

5 december   sinterklaas op school 

6 december   groep 1-4 vrij 

 



      

BRIEF TYPETUIN 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt  

voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor  

1 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 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.  

 

 
 

 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 bijv. dyslexie. 

 Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

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

 Met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! 

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 1 januari en ontvang €25,- korting.  

Je betaalt dan €160,- in plaats van €185,-.  

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.  

 

 

 

 

 

Startdatum: dinsdag 3 maart 2020 

Lestijd: 15:45 tot 16:45 uur 

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