
      

JARIGEN IN JANUARI 
 

     

 

        GEFELICITEERD!!!!        

 

 

NIEUWE LEERLINGEN     NIEUWE PEUTERS 
Noa van Dongen - Liv Blom - Wout Bruinsma      Guus de Ronde - Ryan Hölzken - Romy Berkhof -  

         Quint Leijtens - Haby Fatou - Joene van de Ven 

                

Welkom op onze school 

    

NIEUWS VANUIT DE MR 
De afgelopen tijd heeft de MR niet stil gezeten. Om u een beeld te geven van onze werkzaamheden hierbij een  

kleine greep uit onze activiteiten: 

- We hebben de ouderenquête en de resultaten daarvan besproken. We zijn zeker tevreden over de positieve  

  resultaten maar blijven, net als het team, altijd streven naar verbetering en denken daar ook zeker over mee. 

- Het nieuwe jaarplan van de MR is gemaakt en is te vinden op de website van de school. 

- Er hebben gesprekken plaatsgevonden om een nieuw bestuurslid aan te trekken. Hierbij hebben 2 leden van de  

  MR zitting gehad in de BAC (benoemings-advies-commissie). 

- Er is in de MR besproken hoe de Hoge Waai inzet op werkdrukverlaging, een onderwerp dat regelmatig in het  

  landelijke nieuws komt. De Hoge Waai heeft een vakdocent gym aangetrokken die gymlessen geeft in alle groepen  

  waardoor de leerkrachten de vrijgekomen tijd kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld administratie en voorbereiding  

  van lessen. Daarnaast heeft het bestuur, al verschillende jaren, uit eigen middelen een extra leerkracht betaald  

  waardoor we met 8 groepen kunnen blijven werken. Dit zorgt ook voor minder werkdruk. 

- Het cultuurprogramma met de activiteiten die daarbij horen voor het huidige schooljaar zijn besproken.  

  De Hoge Waai gaat een nieuw cultuurtraject in. Dat heet De Cultuur Loper. 

 

Wat is De Cultuur Loper? De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal  

platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Met De Cultuur Loper  

maken scholen vanuit hun eigen visie een doorlopend activiteitenprogramma dat in opbouw, samenhang en  

samenstelling past bij hun school. In het traject worden scholen begeleid om hun aanbod af te stemmen om hun visie 

en onderwijsplannen. 

 

Wat staat de komende periode op de agenda: O.a. de begroting, de formatie 2019-2020, de communicatie met  

ouders, de missie en de visie van de school, uitbreiding IKC en ook de toekomst van het OMC/gymzaal/nieuwe  

woonwijk en wat dit voor de school betekent. 

 

Tot zover voor nu! Vanavond gaan we weer vergaderen…. 

We houden u op de hoogte! 

 

 
 

 

 

 

Wout Bruinsma - Juul Stassar - Gide de Vetter - Vic Wanrooij 

Roan Leeggangers - Liv Blom - Annika Stolk - Levi Frijlink -  

Evi de Meijer - Mees Cruijssen - Thomas van den Kieboom - 

Mika Bouwens - Fay Smits - Lyam Smits - Mark Lucas -  

Ymke de Hond - Blythe Leenaars - Djustin van der Made 
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NIEUWE BESTUURSLEDEN 
Voor de kerstvakantie heeft u kunnen lezen dat we op zoek waren naar een nieuw bestuurslid als opvolger van  

Anke Craenen. Via deze nieuwsbrief willen we u laten weten dat we één nieuw bestuurslid hebben gevonden voor  

het dagelijks bestuur en één adviseur voor het algemeen bestuur. Ze stellen zich aan u voor:  

 

Koen Kievits  

Vanaf 1 februari start ik als adviseur binnen het algemeen bestuur van SKOR en via deze weg wil ik mij graag aan u 

voorstellen. Mijn naam is Koen Kievits. Ik ben 39 jaar geleden geboren in Raamsdonk en woon sinds 6 jaar samen met 

mijn vrouw Suzanne, Hanna, Ruben en Isabelle in de Molenstraat. In mijn vrije tijd speel ik gitaar en ga ik graag een 

rondje wielrennen of mountainbiken. Ook voetbal ik bij VV-Raamsdonk in het 35+ elftal op vrijdagavond.  

In 2005 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Rotterdam, richting Civiele Techniek. In het dagelijks leven werk  

ik bij KWS in Vianen als Tendermanager/ Projectmanager, waarbij ik verantwoordelijk ben voor het verwerven en  

eventueel realiseren van grote civieltechnische projecten.  

 

Als adviseur hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren in het algemeen bestuur. Ik kijk dan ook graag uit naar 

een prettige samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

Koen Kievits 

 
Marlies Zwagemaker  

Ik ben Marlies Zwagemaker en sinds kort het nieuwe lid van het dagelijks bestuur. Ik ben 34 jaar en sinds vijf jaar  

woonachtig in Raamsdonk. Ik heb twee kinderen, Noor en Jip. Noor zit nu bij de Speelwaai en zal aan het eind van  

het schooljaar starten bij de kleuters. Na de zomervakantie start Jip bij de Speelwaai.  

Ik ben bekend in het onderwijs, nadat ik zelf de PABO heb afgerond, heb ik twee schooljaren in het basisonderwijs  

gewerkt. Op dat moment ben ik ook in het voortgezet onderwijs gaan werken als docente Nederlands. Dit doe ik nu  

elf jaar op het Dongemond college.  

 

Ik heb zin om mezelf in te gaan zetten op De Hoge Waai. 

 

Groetjes, 

Marlies Zwagemaker 

 
Parkeren  
Wij vragen vriendelijk uw aandacht voor de wijzigingen mbt het parkeren voor school: 

- Het parkeren voor de school is niet toegestaan. De werkgroep verkeer heeft in overleg met de gemeente een extra 

verkeersbord laten plaatsen voor de school. Het parkeerverbod geldt voor beide kanten van de weg.  

- De parkeerplaatsen voor het Leo gebouw zijn gereserveerd voor de bewoners. Dit is privé terrein.  

Er is voldoende parkeergelegenheid bij de kerk.  

 

Heeft u vragen over de verkeerssituatie dan kunt u deze mailen naar de verkeerswerkgroep:  

jasper.notenboom@dehogewaai.nl of noortje.boons@dehogewaai.nl 

 

  AGENDA 
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1 februari  Groep 1-2 vrij 

15 februari  Studiedag team. lln gr 1 t/m 8 vrij. 

   Peuters De Speelwaai gaan wel.  

20 februari  10 min gesprek groep 2-8 

22 februari  Groepen 1-4 vrij 



      

GAMBIA 
Twee keer per jaar verzamelen we schoenen en rugzakken in voor kinderen in Gambia. Regelmatig ziet u via  

facebook foto’s langskomen van deze geweldige actie.  

 

Op 1 maart vertrekt juffrouw Angela voor 1 week naar Gambia om de ingezamelde spullen uit te gaan delen in  

Gambia. Ze gaat samen met nog een directeur: Cisca van der Pluijm en haar dochter Amy.  

 

KEGELROOFTOERNOOI 
Op woensdag 13 februari neemt groep 7 en 8 van onze school weer deel aan het kegelrooftoernooi.  

Dit wordt jaarlijks georganiseerd door het Dongemond College en wordt gehouden in de gymzaal van het  

Dongemond College. 

 

Ouders, broertjes en zusjes zijn welkom om te komen aanmoedigen. 

 

 

 

 

 

 

!!!NIEUW NIEUW NIEUW!!! 
Dit jaar zal Stichting Spinningmarathon Raamsdonksveer voor het eerst een speciale KIDS-spinningmarathon organiseren.  

 

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 16 maart van 18.00 uur tot 20.00 uur in Koloszaal Raamsdonksveer. Deelnemen kan voor 

(minimaal) €15,- per fiets (voor 2 uur).  

 

Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool, wil jij dolgraag meedoen met de speciale kindereditie en helpen om zoveel mogelijk 

geld op te halen voor KiKa en ALS? Schrijf je dan nu in via onze website www.sprv.nl . Hier vind je het inschrijfformulier en kun 

je een sponsorformulier downloaden.  

 

Vraag je vader, moeder, ooms, tantes, opa's, oma's, buren en kennissen om je te sponsoren en wie weet ben jij onze  

Topdonateur en win je een mooie prijs!!  
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