
      

JARIGEN IN APRIL EN MEI 
 

     

 

         

          GEFELICITEERD!!!!        

 

 

      

NIEUWE LEERLING              
Olivia Felner - Nikki Vermeij - Guus de Ronde - Ryan Hölzken 
                                  Welkom op onze school 
 

NIEUWS VAN DE MR 
Op onze oproep voor een nieuw MR-lid zijn geen reacties gekomen. Kirsten Aarts, die zich herkiesbaar had gesteld,  

zal de ouders blijven vertegenwoordigen in de MR, samen met Linda de Jong en Rene de Meijer. 

Wij gaan samen dit schooljaar goed afsluiten en zien alvast uit naar een bruisend nieuw schooljaar! 

 

BEDANKMIDDAG  
Beste (groot)ouders/verzorgers, 

 

Ieder jaar worden er door onze school veel activiteiten gepland waarbij ouderhulp onmisbaar is. Veel activiteiten  

zouden niet of minder gemakkelijk doorgang kunnen vinden zonder al die vrolijke, lieve, gezellige en enthousiaste  

hulpouders. En gelukkig hebben wij er daar heel veel van! 

 

Iedereen die dit schooljaar één of meerdere malen geholpen heeft is hierbij van harte uitgenodigd om naar de be-

dankmiddag te komen! En of u nu eenmalig assistentie hebt verleend, of elke week hier op school te vinden was….. 

We zijn met alle aangeboden hulp in het afgelopen schooljaar heeeeeel erg blij! U bent echt welkom! 

 

Heel graag zien we u op vrijdag 14 juni van 14.00 uur tot 15.30 uur. We starten om 14.00 uur met een kopje koffie/thee 

met iets lekkers!  

 

Om te weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen, willen we u vragen om per mail door te geven of u 

hierbij aanwezig bent. U kunt dit mailen naar judith.zomers@dehogewaai.nl 

 

 

Opbrengst Vastenactie 
Heel veel kinderen hebben deze keer weer meegedaan met de Vastenactie. 

En de opbrengst is.........€ 581,00 !!! 

Wat een prachtig bedrag! Mede namens de parochie heel veel dank! 

 
   

Fleur Bouwens - Zofia Bah - Thomas Boons - Fileine de Vries - 

Koen Timmers - Hycke Vondeling - Thijmen van der Made - 

Blaze Leenaars - Merel Kuijsters - Maud Segeren -  

Saar Koopmans - Christijn van der Pluijm - Dries Verschuren - 

Sjors Kievits - Ruben van der Linden - Roos Kievits -  

Summer Kouwenhoven - Riley Schipperen - Eiyobel Samuel - 

Juul Verschure -  Aukje Broeders - Bibi Ottevanger -  

Harm Verschuren - Amauri Rooijackers -  

Jennefer van den Broek - Marik Krabbendam -  

Nikki Vermeij - Sharona van Es 
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NIEUWS VAN DE SPEELWAAI 
We zijn maandag 6 mei  gestart  met een nieuw thema van Uk & Puk. Het Thema Knuffels! 

We werken aan dit thema t/m donderdag 30 mei. In dit thema staan knuffels en geknuffeld worden centraal. 

 

Je kunt knuffelen met je knuffel, maar ook met papa en mama, met opa en oma of misschien wel met andere  

kinderen. Bij knuffels hoort een aai over je wang, lief zijn voor elkaar, vriendjes worden enz. Knuffels zijn lief, zacht en 

kunnen heel goed luisteren. 

 

U kunt samen met uw peuter thuis een knuffel naar bed brengen en praten over de knuffel ; Is deze zacht of hard, 

hoe heet de knuffel, is de knuffel lief of stout en waarom? Woorden die aan bod komen hangen in de groep op het 

prikbord. In de groep hangt er ook 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!  

 

Juf Debby en Juf Vanessa 

 

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 
Aanmelding klassenouder voor schooljaar 2019/2020 

 

De Hoge Waai heeft een actieve ouderraad die nauw betrokken is bij de school. Deze ouderraad bestaat uit leden, 

waaronder een voorzitter, secretaris, penningmeester en klassenouders.  

 

De taak van de klassenouder bestaat ondermeer uit het regelmatig onderhouden van contact tussen de leerkracht 

en ouders. Ook wordt uw hulp gevraagd bij het organiseren van verschillende activiteiten op school. U kunt hierbij 

denken aan o.a. het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval, Avondvierdaagse en Koningsspelen. 

 

Voor schooljaar 2019/2020 is voor onderstaande groepen het volgende aan de orde: 

Peutergroep De Speelwaai di/vrij  - Vacature  

Groep ½      - Vacature 

Groep ½     - Vacature 

Groep 3      - Romy van der Pluijm stelt zich herkiesbaar 

Groep 6      - Laura Govaerts stelt zich herkiesbaar 

 

Indien u een kind in een van bovenstaande groepen heeft, kunt zich hiervoor aanmelden. Bij meerdere  

aanmeldingen zullen er verkiezingen gehouden worden. Wilt U zich kandidaat stellen, meldt u dan aan vóór  

29 mei 2019, via emailadres tanja.timmers@dehogewaai.nl   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ouderraad Basisschool De Hoge Waai & Peutergroep De Speelwaai 

   

AGENDA 
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24 mei         Groep 1-4 vrij 

30 mei         Hemelvaart 

31 mei         Alle leerlingen vrij  

7 juni         Groepen 1-4 vrij 

12 juni         Zomerbruis 

14 juni         Bedankmiddag hulpouders 

20 juni         2e rapport   

mailto:tanja.timmers@dehogewaai.nl

