
      

JARIGEN IN SEPTEMBER 
 

     

 

 

         

               GEFELICITEERD!!!!        

 

 

 

OVERBLIJVEN 
Wij willen u vragen om uw kinderen tijdig aan- of af te melden voor het overblijven. Dat kan door:  

- Kinderen die incidenteel overblijven, kunt u telefonisch doorgeven, graag voor 10.00 uur. 
- Ook is het mogelijk kinderen aan- en af te melden via digiDuif of via een mail naar judith.zomers@dehogewaai.nl. 

- Kinderen die afwezig zijn op vaste dagen, moeten ook afgemeld worden.  

Aanschaffen van een 10 (€20,-), 20(€40,-) of 40 (€80,-) strippenkaart kan door middel van: 

het geld over te boeken op NL44 RABO 0326 42 41 48 t.n.v. Stichting Kinderopvang De Hoge Waai, onder vermelding 

van de naam van de leerling(en) en de groep. 

Voor al uw overblijfvragen kunt u terecht bij onze overblijfcoördinator: Conny (0162-516994) 

 

 

 

STICHTING LEERGELD 
                        

  “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen” 

Leergeld biedt kansen voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale  

financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. 

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien  

zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar  

besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. 

 

Lokale Leergeld stichtingen kunnen vanwege een (tijdelijk) gebrek aan voldoende financiële middelen nood-

gedwongen afwijken van deze algemene Leergeld criteria. Zo kan het zijn dat zij bijvoorbeeld (tijdelijk) andere  

leeftijdsgrenzen hanteren of een andere inkomensgrens. 

 
Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van die kinderen, door deze kinderen weer mee te laten 

doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied  

van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of  

scoutingvereniging.  

 

Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en  

vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Wilt u meer weten over Leergeld?  

Ga dan naar www.leergeld.nl. 

 

 

 

Niek van Strien - Lieke Boons - Rick Boons -  

Mathijs van den Kieboom - Logan Broeders -  

Amke Honcoop - Jayden van Seeters - Finn Verschuren - 

Morris de Wit - Jaimy-Lee van Breda - Stan Ottevanger - 

Willem van der Put - Stef Kruizinga - Gijs de Wit -  

Teun Honcoop - Paola Rooijackers - Kars Honcoop 
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NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 
 

 

Beste ouders, 

 

Het was weer nagenieten afgelopen maandag, toen wij tijdens de jaarlijkse ledenvergadering 

alle ouderraad-activiteiten van het schooljaar 2017-2018 de revue nog eens lieten passeren. Net als voorgaande  

jaren heeft de ouderraad van De Hoge Waai activiteiten georganiseerd en de school geholpen door tijdens  

activiteiten ondersteuning te bieden, zoals bij het maken van de klassenfoto, de vieringen van Sinterklaas, kerst,  

carnaval, de zomerbruis en de Koningsspelen. Samen hebben we de activiteiten nog eens kort besproken en er was 

ruimte voor eventuele opmerkingen en positieve feedback van de aanwezige ouders. We zijn blij met de tips die we 

hebben gekregen. 

 

Wat is er afgelopen schooljaar nog meer gebeurd? We hebben schoenen en rugzakjes ingezameld voor arme  

kinderen in Gambia. Zakken vol hebben we ontvangen en daar hebben we heel veel kinderen gelukkig mee kunnen 

maken. Dit gaan we dit jaar zeker nog een keer doen. 

 

Tijdens de vergadering is ook gesproken over de ouderbijdrage. Om deze kosten voor iedereen zo laag mogelijk te 

houden, organiseert de ouderraad twee keer per jaar een kledinginzameling. We zijn blij met de grote hoeveelheid  

kleding die is ingebracht en hopen ook dit schooljaar weer veel kleding te mogen ontvangen. Ook is afgelopen  

schooljaar meegedaan aan de speculaaspoppen-actie en Jumbo-actie. Van dit geld hebben we een fiets voor de 

onderbouw en een Knex-door voor de bovenbouw gekocht. 

 

Tevens hebben we inzicht gegeven in ons financiële plaatje van afgelopen jaar en de plannen op dat gebied voor  

het schooljaar 2018-2019. 

 

Tot slot willen we jullie alvast allemaal uitnodigen op onze jaarvergadering van volgend jaar. Deze zal plaatsvinden in 

september 2019.  

 

Wij vertellen jullie graag wat er allemaal speelt en als ouderraad vinden wij het ook fijn te weten wat jullie belangrijk  

vinden! 

 

Hartelijke groet en tot ziens bij de volgende ledenvergadering! 

 

 

 

 

AGENDA 
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21 september  Groepen 1-2 vrij 

3 oktober   Start kinderboekenweek 

5 oktober  Groepen 1-2 vrij 

12 oktober  Afsluiting kinderboekenweek 

15 oktober t/m 

19 oktober  Herfstvakantie 



     

Kom je in de herfstvakantie ook naar de Vakantie Bijbel Club?  

Het thema dit jaar is: Zoek 't uit!  
 

We gaan weer drie dagen puzzelen, knutselen en kijken naar toneel; een nieuw avontuur van Sam en Jiddo.  

Omdat het vorig jaar ontzettend leuk was, hebben we ook dit jaar weer Matthijs Vlaardingerbroek en zijn pop Henkie 

uitgenodigd.  

Op woensdagmiddag staat er een groot spel op het programma en mag iedereen frietjes blijven eten.  

 

De Vakantie Bijbel Club wordt gehouden in basisschool De Schoof, Hoge Donk 83, Raamsdonksveer. Alle kinderen van 

4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom.  

Voor iedereen boven de 12: we zouden het fijn vinden als u/je ons wilt helpen. Hulp kun je aanmelden via de website.  

 

Reserveer vast de volgende dagen in de agenda:  

Maandag 15 oktober: 14.00 – 16.00 uur Dinsdag 16 oktober: 14.00 – 17.00 uur (met Matthijs Vlaardingenbroek) Woens-

dag 17 oktober: 14.00 – 18.00 uur (incl. maaltijd) Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Kijk voor meer informatie ook op: https://sites.google.com/view/raamsdonksveervbc/ 

 

Energiemarkt zaterdag 6 oktober 2018 
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