
      

JARIGEN IN MAART 
 

     

 

        GEFELICITEERD!!!!        

 

NIEUWE PEUTERS       
Isa Da Silva 

             Welkom op onze school 

 
 

NIEUWS VAN DE MR 
De winter is voorbij en de MR kijkt alvast vooruit naar het nieuwe schooljaar. Kirsten Aarts treedt af als lid van de MR.  

Dat betekent dat wij  een oproep gaan doen voor een nieuw lid. Lijkt het u wat om de MR te komen versterken, dan 

nodigen wij u van harte uit om te reageren. Binnenkort ontvangt u via uw kind een brief met daarin een korte  

beschrijving en een aanmeldstrookje. 

 

Kirsten Aarts stelt zich herkiesbaar. Mochten er naast Kirsten meer gegadigden zijn, dan zullen er verkiezingen  

gehouden gaan worden. 

 

AFSCHEID  
Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van Conny van Oort. Conny heeft zich jarenlang  

ingezet als coördinator van het overblijven. We gaan haar inzet en zorg voor de organisatie enorm missen,  

maar ook Conny als collega, met een groot hart stond ze voor iedereen klaar.  

Wij bedanken Conny voor haar enorme inzet en wensen haar en Pius heel veel geluk samen.  

 

Voor het nieuwe schooljaar kunnen we nog wel een aantal overblijfouders gebruiken en zoeken we ook een  

coördinator die de taken van Conny over wil nemen. Heeft u interesse of vragen? Neemt u contact op met Conny.  

 

BHV 
Woensdag 27 maart zijn we met een aantal collega`s naar Oosterhout gegaan voor onze jaarlijkse BHV herhaling. 

Frans, Judith, meneer Jasper, juffrouw Ilse, juffrouw Wendy en juffrouw Angela zijn weer helemaal up-to-date met  

betrekking tot ontruiming, pleisters plakken, reanimeren en branden blussen.  

Het is een leerzame middag, goed om dit jaarlijks bij te houden.  

 

           Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen! 

     Deze dag zijn groep 1,2 en 3 om 12.00 uur vrij.  

                    Groep 4-8 om 14.00 uur vrij. 

Lucas van den Bos - Liza van Berlo - Nick Scholte -  

Habby Gagigo - Joris Hooijmaijers - Jens Verschuren -  

Noud den Boer - Katrijn Hovers - Naomi Keyner -  

Fedde van Meel - Thijn Bouwens -  

Jasmijn van den Kieboom 
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GAMBIA 
Het was een waanzinnig indrukwekkend avontuur! Gambia, the smiling coast of Africa.  

Samen met Cisca van der Pluijm en mijn dochter Amy (10 jaar) zijn we het avontuur aangegaan. 

We hebben scholen bezocht en schoenen en rugzakken uitgedeeld die ingezameld zijn door  

kinderen en ouders van De Hoge Waai.  We hebben lesgegeven in tandenpoetsen, omdat het 

overdragen van kennis misschien nog wel het allerbelangrijkste is in ontwikkelingslanden. Naast 

het bezoek aan de scholen hebben we ook een peutergroep bezocht, een consultatiebureau 

en een kliniek. We zijn op kraamvisite geweest waar we een kraampakketje konden geven en  

hebben Ousman bezocht een jongen die vanwege een infectie aan zijn benen niet meer kon  

lopen.  

 

Het leven in Afrika is bijzonder. We zijn bij veel mensen thuis geweest. Met onze vaste chauffeur Seedy en vaste gids 

Pa hebben we een bijzondere band opgebouwd. Met hen houden we contact.  

 

Op de Willinkuma school hebben we gezien hoe belangrijk waterpompen zijn. Veel mensen wonen zonder stroom of 

elektriciteit. Een waterpomp is vaak ver lopen. De school heeft sinds 5 maanden een waterpomp en konden nu zelf  

gewassen verbouwen, zodat ze kunnen zorgen voor verse groenten voor het ontbijt of de lunch. Op deze school  

zaten wel 1000 kinderen waarvan meer dan de helft zonder ontbijt naar school komt. Alle kinderen krijgen een  

maaltijd op school. De vastenactie gaat dit jaar over de waterpomp. Een goed initiatief. Ik doe mee.  

 

Angela  

 

 

 

AGENDA 
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9 april         Praktisch verkeersexamen groep 7 

12 april         Koningsspelen 

15 april         Verjaardag juffen groep 8 

16 april         Verjaardag groep 5  

16 april & 17 april   Cito groep 8 

19 april         Studiedag. Alle leerlingen vrij.  

                                 Behalve de peuters. 

22 april t/m 3 mei   Meivakantie 

7 mei         Kledinginzameling  

15 mei         Verjaardag juffen groep 1-2 



      

 
Kleuterkerk, 13 april 2019.  

                                         

Zaterdag 13 april, zijn weer de twee kleuterkerkvieringen in de  

Sint Elisabeth parochie.  

 

Deze kleuterkerk vieringen zijn speciaal voor kinderen tot en met 7 jaar en 

voor iedereen, die met deze kinderen meekomt.  

 

We gaan deze kleuterkerk de blijde intocht van Jezus Christus in  

Jeruzalem vieren en luisteren naar het bijbehorende Bijbelverhaal. We  

steken kaarsjes aan, gaan knutselen en natuurlijk samen bidden. Tot slot 

een mooi gebedje en dan mogen de kaarsjes weer worden uitgeblazen. 

 

Onze kleuterkerk vieringen zijn korte vrolijke vieringen van ongeveer een 

half uur. En na afloop is er ranja met een traktatie voor onze jonge  

bezoekers.  

 

Benieuwd?  

U bent van harte welkom, tijdens één van de vieringen op zaterdag 13 april. 

 

De eerste kleuterkerk viering is in Hank, in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen om 16.30 uur. De tweede viering is in 

Raamsdonksveer in de kerk O.L.V. Hemelvaart om 18.30 uur.  

 

Tot dan. Werkgroep kleuterkerk Sint Elisabeth parochie. 

 

NB. Heeft u bezwaar dat u en/of uw kinderen gefotografeerd worden (voor gebruik website, facebook en  

Langstraat) geef dit dan voor de viering door aan de dames van de werkgroep. 
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