
      

JARIGEN IN AUGUSTUS 
 

     

 

 

         

               GEFELICITEERD!!!!        

 

NIEUWE LEERLINGEN     NIEUWE PEUTERS 
Stef Kruizinga - Lilly van Schijndel - Evi Cruijssen -    Roos Kievits - Joey Scholte - Amke Honcoop 

Daan Schapers - Mees Cruijssen  

 

 

KLAAR VOOR DE START 
De eerste schoolweek zit er al weer bijna op! Graag brengen we een paar nieuwe ontwikkelingen onder jullie  

aandacht: Dit schooljaar gaat ook groep 8 werken met de nieuwe methode voor technisch lezen: Station Zuid.   

Er staan een aantal vernieuwingen op het programma voor ICT en stap 1 was:  voor iedere leerkracht een nieuw  

Chromebook. Dit schooljaar gaan we ons oriënteren op een nieuwe methode voor Engels die we wellicht ook in de 

andere groepen kunnen invoeren. De observatielijsten van ZIEN worden dit schooljaar ook door de leerlingen van 

groep 6,7 en 8 ingevuld en er komt een oudertevredenheidsonderzoek.  

 

Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte! Wij wensen iedereen een leerzaam en prettig schooljaar!  

 

 

NIEUWS VAN DE MR 
Eind vorig schooljaar hebben we via Digiduif een oproep gedaan voor een nieuw MR-lid omdat Linda de Jong  

aftredend (en herkiesbaar) was. Er zijn daarop geen reacties gekomen dus dit schooljaar starten we met onze "oude" 

bezetting: Linda de Jong, Rene de Meijer, Kirsten Aarts, Mèlanie Nooten, Wendy Peeters en Sonja Vissers. 

 

We hebben er weer zin in. De eerste vergadering staat gepland voor aanstaande maandag dus we gaan er  

weer snel tegen aan! We houden jullie op de hoogte… 

 

 

WELKOM 
Dit schooljaar is juffrouw Fleur gestart in groep 1/2b en 4. En in de peutergroep is  

Juffrouw Debby gestart. In groep 3 is juffrouw Lotte gestart. Zij gaat haar lio-stage hier lopen.  

Juffrouw Steffie gaat stage lopen in de bovenbouw als onderwijsassistent.  

 

Wij wensen juffrouw Fleur, juffrouw Debby, juffrouw Lotte en juffrouw Steffie veel succes!  

 

 

 

 

Laura Komorowska - Pepijn Verduijn - Luca Tollenaar -  

Thijs Meeuwissen - Lotje de Vroe - Aron Leeggangers -  

Thieme Vermeulen - Abel Hovers - Hidde Hooijmaijers -  

Lars Verschure - Saar Vink - Thijs van Velthoven -  

Sanne Nerings - Ise de Meijer - Lilly van Schijndel -  

Sanne van den Bos - Femke Bruinsma - Ronja Hovers -  

Laura van der Pluijm - Koen Zomers 
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EVEN VOORSTELLEN 

Ik ben Fleur Hermus en ik kom uit Breda. Ik start vol enthousiasme aan het nieuwe  

schooljaar! En ik heb enorm veel zin om op De Hoge Waai te gaan werken.  

Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik de juf van groep 1-2B.  

En op donderdag en vrijdag van groep 4.  

 

Ik kijk er naar uit om kennis te maken met jullie.  

Stap gerust een keer binnen om een praatje te maken.    

 
Ik ben Debby Lucas 36 jaar en getrouwd met Marcel. Samen hebben wij een dochter  

Emma (10 jaar) en een zoon Mark (7 jaar) die beide op De Hoge Waai  zitten. Ik ben geboren in 

Breda en voor de liefde naar Oosterhout verhuist. Nu wonen we bijna 1,5 jaar met heel veel  

plezier in Raamsdonk. 

 

Sinds mijn kinderen zijn geboren heb ik er bewust voor gekozen om fulltime voor hen te gaan  

zorgen, daarnaast heb ik me altijd veel ingezet op hun vorige school en was ook daar  

overblijfmoeder zoals ik de afgelopen maanden ook op De Hoge Waai was. 

 

Ik heb onwijs veel zin om samen met Vanessa aan de slag te gaan met deze peutergroep,  

want daar heb ik uiteindelijk voor geleerd en dat is wat ik het allerliefste doe. 

 

Verder maak ik in mijn vrije tijd graag sieraden en vind ik het erg leuk om creatief bezig te zijn, zo zit ik ook in de  

creatieve werkgroep op De Hoge Waai. 

 

Tot snel op De Speelwaai 

 

 

Ik ben Steffie Stokkermans, 22 jaar en ik woon in Made. 

Ik doe de opleiding Onderwijsassistent op Het Koning Willem 1 College in Den Bosch. 

Zit nu in het laatste jaar van de opleiding en zal komend jaar stage lopen in de bovenbouw op 

De Hoge Waai, waar ik ontzettend veel zin in heb.  

 

Naast mijn studie heb ik ook nog wat hobby's, Ik speel op mijn saxofoon bij de Harmonie en bij 

een carnavalsbandje 't Mays Kabaol in Made. Ook pas ik graag op op om mijn oppaskindjes, 

en houd ik van leuke  

dingen doen met vrienden en familie. 

 

Mochten jullie nog vragen hebben mogen jullie die natuurlijk allemaal stellen, ik ben er op maandag en dinsdag.  

 
 

Via deze weg stel ik mezelf graag even voor!  

Mijn naam is Lotte van Rijen. Ik woon in Dongen en ben 23 jaar oud. Ik ben een vierdejaars PABO 

studente aan de Avans te Breda.  

 

Dit jaar sta ik in groep 3 samen met juf Liesbeth. In de eerste periode ben ik vooral op maandag  

en dinsdag in de klas te vinden. Op de andere dagen ga ik nog naar school. In mijn vrije tijd sport 

en teken ik graag en met lekker weer rijd ik het liefst op de motor rond. Mocht je nog vragen  

hebben, spreek me gerust aan! Ik kijk uit naar een fijn en leerzaam schooljaar! 

 

Groetjes Lotte van Rijen 
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GYM 
Vorig schooljaar hebben we een aantal weken gymles gehad van een vakdocent gym. We zijn erg tevreden over  

die inzet en hebben besloten dat we de gymlessen op dinsdag nu structureel laten geven door een vakdocent gym. 

Dit is voor de groepen 3 tot en met 8. Samen met Giorgio gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn voor de peuters en 

de kleuters. Giorgio stelt zich aan u voor:  

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Giorgio Kerst, een vrolijke en gemotiveerde sportdocent met een groot hart voor 

leerlingen. Ik ben 26 jaar oud en woonachtig in de omgeving Waalwijk.  

 

Ik ben de nieuwe gymdocent, oftewel een nieuwe buurtsportcoach in de gemeente  

Geertruidenberg.  Ik vind het belangrijk dat leerlingen plezier hebben in het bewegen maar 

tegelijkertijd ook motorische vaardigheden leren.  

 

Als er nog vragen zijn spreek me gerust een keer aan.  

 

 

STUDIEDAG 

Op donderdag 16 augustus hebben we me het team een studiemiddag gevolgd van het CED: grip op de groep.  

Tijdens deze middag hebben we diverse werkvormen uitgeprobeerd.  

 

Doel van deze middag  was om de leerkrachten meer zicht te bieden op processen die zich  

in een groep afspelen en handvatten aan te reiken om van een groep een positieve groep  

te maken. Leerkrachten kunnen na deze bijeenkomst met de formingfase aan de slag in hun  

eigen groep. De thema’s en lessen van Leefstijl worden daarbij bewust en passend in de 

groepsvormingsfases aangeboden.  

 

Op woensdag 19 september hebben wij onze tweede studiedag gepland staan. Die dag 

gaan we verder met het uitwerken van onze missie, visie en kernwaarden.  Dit doen we weer 

onder begeleiding van Claudia Doesburg.  

 

                                          De leerlingen zijn deze dag vrij! 

 

 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 
Op woensdag 29 augustus zijn de kennismakingsgesprekken. U heeft daar een uitnodiging voor ontvangen, er zat  

ook een bijlage bij, middels die vragen kunt u zich voorbereiden op het gesprek.  

 

Neemt u het ingevulde formulier mee naar het gesprek?  

 

Maandag krijgt u het retour briefje met daarop de tijd waarop u wordt verwacht.  
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NIEUWS VAN DE SPEELWAAI 
De vakantie zit erop en we starten heerlijk uitgerust een nieuw schooljaar,  

we hebben er zin in! 

 

We gaan vanaf maandag 3 september  t/m donderdag 11 oktober met een nieuw thema 

van Uk&Puk aan de slag. Het thema: Dit ben ik! In het thema staat het lichaam centraal. 

 

De kinderen kijken in het thema naar hun eigen lichaam en de verschillende lichaamsdelen. Ze ervaren wat ze  

hiermee kunnen doen. Ze leren dat je met je neus kan ruiken, met je ogen kan kijken en met je handen kan klappen. 

De peuters bekijken zichzelf in de spiegel en leren verschillende gezichten na te doen. Hoe kijk je als je boos, blij of  

verdrietig bent? Ook doen de kinderen nog een luisterspelletje en voelspelletje. 

 

In de groep hangt er vanaf 3 september 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! 

 

Juffrouw Debby & Juffrouw Vanessa 

 

 

NIEUWS UIT DE OR 
Maandag 27 augustus komt schoolfotograaf “Nieuwe Schoolfoto” alle leerlingen (peuters, kleuters en groep 3 t/m 8) 

fotograferen. Hierbij zijn 2 klassenouders aanwezig om te zorgen dat alle leerlingen netjes op de foto worden gezet. 
 In de ochtend worden alle leerlingen individueel en met hun groep gefotografeerd. In de middag worden de  

broertjes-/zusjesfoto’s gemaakt van de kinderen die op school zitten. 
 

Na schooltijd kunnen de leerlingen die een broer(tje) en/of zus(je) hebben die nog niet of niet meer op school zit, de 

broertjes- & zusjesfoto laten maken. Dit gaat in blokken van 15 minuten waarin 8 broertjes- & zusjesfoto’s gemaakt  

worden. U kunt uw kinderen hiervoor inschrijven vanaf vandaag (maandag 20 augustus) via emailadres tan-

ja.timmers@dehogewaai.nl 
 

Na ongeveer 4 weken ontvangt iedere leerling een eigen inlogcode via school. Met deze inlogcode kunt u de foto’s 

bekijken en bestellen.  

 

 

 

 

AGENDA 
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27 augustus  Schoolfotograaf 

29 augustus   Kennismakingsgesprekken 

4 september t/m 

7 september  Schoolkamp groep 8 

6 september  Schoolreis groep 5-7 

7 september  Groepen 1-4 vrij 

19 september  Studiedag (alle leerlingen vrij) 
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