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                       GEFELICITEERD!!!!        

NIEUWE LEERLINGEN  
Megan Kivits - Vinz Soeliman - Joene van de Ven - Sebastiaan Gravesteijn     

 

WELKOM OP SCHOOL 
 

 

STAKING 6 NOVEMBER 
De vakbonden AOB, AVS, CNV, FNV en FVO hebben woensdag 6 november uitgeroepen om te gaan staken.  

Met het team hebben we de afgelopen week gesproken over ons standpunt.  

 

Vanuit ons hart voor het onderwijs, maken wij ons hard voor het onderwijs. Sinds de vorige staking is er te weinig  

veranderd. De kwaliteit van het onderwijs vinden wij belangrijk en willen wij waarborgen voor de toekomst.  

Wij voelen ons bevoorrecht met een top team met fijne collega’s, ouders en een prettige werkomgeving, maar  

maken ons zorgen om de landelijke problemen: het oplopende tekort aan leerkrachten, te hoge werkdruk en te  

weinig middelen om de juiste zorg te kunnen bieden. Daarom steunen wij op 6 november de staking en sluiten we de 

school.  

 

We hopen op jullie begrip en steun. We vragen u als ouder(s), verzorger(s) uw kind(eren) op te vangen.  

We vertrouwen erop u voldoende informatie te hebben gegeven en vragen u om uw begrip. Team De Hoge Waai.  

 

NIEUWS VAN DE SPEELWAAI 
We zijn deze week gestart met het Puk thema Reuzen en Kabouters.  

Tot en met vrijdag 22 november werken we aan dit thema. In dit thema staan de begrippen 

“groot” en “klein” centraal. 

 

In de groep besteden we aandacht aan grote en kleine voorwerpen.  We lezen boekjes over Reuzen en Kabouters 

voor, en maken de kinderen reuzen- en kabouterstappen en maken zich zo klein als kabouters en zo groot als reuzen 

en ervaren en benoemen of ze ergens wel of niet bij kunnen. 

 

We zingen het liedje; Op een grote paddenstoel  en leren een versje: 

Klop klop klop, is er iemand thuis? Een kaboutertje komt uit zijn huis. 

Klop klop klop, doe eens open! Een kaboutertje komt naar buiten gekropen 

Klop klop klop, kom je nou? Drie kaboutertjes kijken naar jou! 

 

In de groep hangt er vanaf maandag  21 oktober 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 

Miro van Timmeren - Julian Hooijmaijers - Amber Schmidt - 

Mees Honcoop - Sebastiaan Gravesteijn - Gijs van Strien - 

Tjeu Kievits - Nino Molewijk - Sita van Omme -  

Jens van Leijsen - Storm Koene - Bram Vink - Mees de Vroe -  

Luc Kokx - Lana van Seeters - Jaylin Rullens - Ivan van Roy 
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GEZOCHT BESTUURSLID/VOORZITTER 
Stichting Kinderopvang De Hoge Waai, ook wel bekend als De Speelwaai, is een kleinschalige organisatie die nauw 

verbonden is aan basisschool De Hoge Waai. We bieden vier ochtenden per week peuteropvang. Bij ons is ieder  

kind uniek. We besteden veel aandacht aan persoonlijke groei en ontwikkeling van de  

kinderen. 

 

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur van De Speelwaai. De Speelwaai kent daarom een bestuur op  

afstand. Per 1 januari 2020 zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid/voorzitter. Ben je geïnteresseerd in de  

kinderopvang en wil je graag meedenken hoe we dat op een eigentijdse manier kunnen vormgeven, dan zijn we op 

zoek naar jou! 

 

Wat zijn je taken? 

Je maakt deel uit van een team met drie bestuursleden. De taak van het bestuur is om gezamenlijk te werken aan  

een ondernemend en vernieuwende peuteropvang. Binnen het bestuur draag jij in het bijzonder zorg voor het  

voorzitterschap. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar.  

 

Wij zoeken een bestuurder die kennis heeft van bedrijfskundige zaken, communicatief vaardig is en creatieve  

ideeën goed kan overbrengen en overlaten aan de medewerkers binnen de organisatie.  

 

Het betreft een onbezoldigde functie.  

 

Reageren kan tot en met 15 november 2019 op deze vacature via judith.zomers@dehogewaai.nl  

Informatie is te verkrijgen bij Romy van der Pluijm (romy.van.der.pluijm@dehogewaai.nl)   

en/of Nancy van Meel (nancy.van.meel@dehogewaai.nl)  

 

 

 

 

 

NASCHOOLS AANBOD GROEP 3/8 
Je kunt je nog steeds inschrijven voor de gymlessen uit school. De lessen worden georganiseerd door de buursport-

coach. We werken natuurlijk wel heel intensief samen! Je kan per les meedoen of per blok en je betaalt contant en 

gepast bij aanvang van de les. De kosten zijn per keer € 2,50. Inschrijven kan bij Judith.   

 

En het zijn thema lessen/blokken:  

Hockey/Trefbal groep 6/8            Zelfverdediging groep 3/8     Spellen groep 3/5 

28 oktober 2019 hockey       11 november  2019     2 december 2019  

4 november 2019 trefbal      18 november 2019     9 december 2019  

         25 november 2019     16 december 2019  

MIss 
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RAAMSDONK 75 JAAR BEVRIJD 
Op donderdag 31 oktober is  het precies 75 jaar geleden dat Raamsdonk is bevrijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

De afgelopen weken hebben we in alle groepen aandacht besteedt aan de oorlog en de bevrijding door het  

voorlezen van verhalen over mensen uit Raamsdonk die de oorlog hebben meegemaakt. 

 

Iedere groep heeft ook een kunstwerk gemaakt, vanaf 31 oktober zijn onze werkstukken te bewonderen. Ze staan  

opgesteld in de tentoonstelling: Raamsdonk 75 jaar bevrijd in de Ontmoeting.  

Donderdagmiddag zullen er legertrucks bij de Ontmoeting staan waar we per groep in mogen zitten.  

Om 14.30u openen we de tentoonstelling met alle kinderen en de nieuwe burgemeester.  

 

Donderdagavond 31 oktober zal er om 19.00u een herdenkingsdienst zijn in de Sint- Bavo kerk. Fenna en Timo uit  

groep 8 zullen daar een zelfgeschreven gedicht voorlezen. Om 19.45u ontsteken ze op het Kerkplein bij het  

oorlogsmonument het bevrijdingsvuur, dat ze even later naar de Lambertuskerk brengen. Iedereen die wil mag mee 

wandelen. 

 

Openingstijden tentoonstelling: 

Donderdag 31-10 van 15.00u tot 18.00u 

Vrijdag 1-11 van 9.00u tot 14.00u (alleen voor school) 

Vrijdag 1-11 van 14.30u tot 18.00u 

Zaterdag 2-11 van 11.00u tot 18.00u 

Zondag 3-11 van 11.00ut tot 18.00u 

 

 

PEUTER-KLEUTER GYM 
Elke week organiseer ik, Marlou, de buurtsportcoach een beweeguurtje voor peuters en kleuters.   

Plezier en ontdekken staat centraal. Ze maken kennis met sport en spel in de “grote’’ gymzaal. Op deze manier  

proberen wij de peuters en de kleuters van jongs af aan het plezier van sporten in te laten zien. Daarnaast proberen  

wij ze vaardigheden aan te leren op een leuke en speelse manier.  

  

Elke week staat er weer een ander thema centraal, zo zijn er al thema’s geweest als: dierentuin,  

kleuren, seizoenen en nog veel meer. Aan de hand van het thema bieden wij spellen aan. Dit kan een klim en klauter 

parcours zijn maar ook tikspellen en samenwerkingspellen komen aan bod. Bent u nieuwsgierig?  

 

U bent, samen met uw peuter/kleuter, van harte welkom om eens te komen kijken op dinsdagmiddag van 15.45u tot 

16.45u. Ik zie u graag!  Groetjes Marlou  

 

 

 

 

AGENDA 
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29 oktober   Kledinginzameling 

30 oktober  Verjaardag groep 6 

1 november  Groepen 1 en 2 vrij 

6 november  Staking. School is dicht. 

15  november  Groepen 1 en 2 vrij 

15 november  Vormsel 



      

Hallo allemaal, 

 

Wij van de jeugd commissie van de S.R.K. zijn op zoek naar een aantal handige en creatieve 

hulpjes. 

 

Dus kennen jullie iemand die heel handig is of creatief en zin heeft om te knutselen en  

timmeren, verven etc., maar vooral zin heeft om met ons aan de jeugdwagen te werken. 

 

Laat dan je moeder, vader, opa, oma, tante of oom en misschien wel een broer of zus, contact 

met ons opnemen. 

 

Is alles nog niet helemaal duidelijk of heb je nog vragen, bel dan Marjolijn (06 11 04 24 74) of Sabine (06 23 27 22 81) 

of stuur een email naar jeugd-srk@hotmail.com  

 

We zien jullie hulp graag tegemoet  !! 

 

Karnavaleske groetjes, 

Jeugdcommissie S.R.K. 

Marjolijn, Sabine en Sandra  

 

 

WANDEL CHALLENGE RAAMSDONK 
Elke vrijdag wandelen wij van 09.00 tot 10.00 uur vanuit de Zeven Zusters. In 5 weken wordt er getraind van de 5 km 

naar de 7.5 km. De wandeling willen wij na die 5 weken wel structureel gaan maken.  
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