
      

 

     

 

 

         

       

       

 

 

 

NIEUWE LEERLINGEN      NIEUWE PEUTERS  
Sjoerd Kuijsters - Haby Gagigo - Zhuo Lin Kan - Jari Lips - Milan Lips  Josylvio Rullens - Milan Schipperen 

Milo van Dinteren - Quenni Giterson      Robin Hallie 

 
          

WELKOM OP SCHOOL                    WELKOM OP DE SPEELWAAI 
 

 

 

JAARPLAN 
 

Digikeuzebord kleuters 

Dit schooljaar zijn wij begonnen met portfolio’s bij de peuters en kleuters. Dit hebben wij eerder in een andere  

nieuwsbrief toegelicht. De kinderen kiezen zelf momenten en werkjes uit die in het portfolio komen. Ze krijgen een  

gevoel van trots en worden gestimuleerd om nieuwe dingen uit te proberen. De kinderen hebben hierin een eigen  

inbreng en handelen autonoom.  Autonomie is één van de basisbehoeftes voor een kind om tot ontwikkeling te  

komen.  

 

Naast het portfolio zijn we ook gestart met het  

Digikeuzebord. Via dit (online)bord hebben de kinderen een 

duidelijk overzicht van werkjes die zij kunnen kiezen. Op het 

bord worden foto’s weergegeven en kan een kind zien  

hoeveel plekken er per activiteit zijn.  

 

Dit zorgt ervoor dat kinderen de keuze voor een werkje  

sneller zelf kunnen maken. En dat zorgt voor een efficiëntere  

werktijd en gevarieerdere keuzes bij kinderen.  

JARIGEN IN FEBRUARI EN MAART 

Faia Posthumus - Klaas van der Put - Sjoerd Kuijsters -  

Josylvio Rullens - Mila Molewijk - Evi Cruijssen -  

Robien van der Weijden - Milan Schipperen -  

Lucas Bakkers - Fien Verschuren - Milo van Dinteren -  

Ravi Posthumus - Timo Fens - Hugo Molewijk -  

Jasmijn van Velthoven 

Lucas van den Bos - Haby Gagigo - Liza van Berlo -  

Jelle van Dortmont - Jens Verschuren - Noud den Boer - 

Isa da Silva - Katrijn Hovers - Naomi Keyner -  

Fedde van Meel - Jasmijn van den Kieboom -  

Stan Hoeke  - Ishmaila Sanneh 
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KOFFIE/THEE UURTJE 
Op vrijdag 7 februari hadden de ouders van groep 1-2 een primeur: het eerste koffie/thee uurtje met ouders en  

directie, een week later waren de ouders van de peuters aan de beurt.  

 

Onderwerpen over groeps-specifieke zaken zijn besproken zoals: portfolio, overgang van peuters naar kleuters,  

Engels bij kleuters en de afname van KIJK. Daarnaast hebben we het ook gehad over school overstijgende  

onderwerpen, zoals het inrichten van een voorschool, hoe wordt gedacht over het lerarentekort, en hoe  

bevalt Parro? Goede tips, veel uitleg en een goede sfeer. De punten gaan mee terug naar het team.  

 

Bedankt aan alle ouders die aanwezig waren. Kon je om wat voor reden dit keer niet aanschuiven, voel je welkom  

om op een ander moment eens binnen te lopen. De koffie/thee staat klaar.  

Vrijdag 6 maart zijn de ouders van groep 3 en 4 aan de beurt. Vrijdag 13 maart zijn de ouders van groep 5 en 6  

welkom en vrijdag 20 maart de ouders van groep 7 en 8.  

Vanaf 11u staat de koffie/thee klaar. Jongere broertjes/zusjes zijn van harte welkom! 

Zie ik u dan?  

 
 

 

NIEUWS VAN DE SPEELWAAI 
Van donderdag 5 maart t/m 17 april staat het thema 'Ik en mijn familie' centraal. 

 

De kinderen ontdekken welke mensen bij hun familie horen. Ze praten over jong en oud, verschil-

lende familieleden, verjaardagen en samen dingen doen. 

 

Zo doen ze bijvoorbeeld alsof ze gaan logeren bij oma, beelden ze familieleden uit en bespreken we de  

meegebrachte foto's.  

 

Er hangt een schema in de groep met de activiteiten en 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 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 
Hallo allemaal, ik ben Tessa Vermeij en ik ben het nieuwe bestuurslid van de kinderopvang. Ik woon in Raamsdonk  

samen met mijn man en onze 2 kinderen Kiki en Joep (8 en 6 jaar). 

 

Onze kinderen zitten ook op de Hoge Waai, ik probeer zoveel mogelijk te helpen in en op school, ik ben op donder-

dagmiddag met 2 andere moeders in de bieb te vinden, versier ik met de Creagroep iedere paar maanden de school 

in een ander thema en ik probeer met zoveel mogelijk activiteiten mee te helpen.  

 

Ik heb veel zin om aan de slag te gaan met deze nieuwe maar hele leuke uitdaging, en ik hoop dat we nog veel  

nieuwe en mooie projecten gaan neerzetten. 
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GROTE REKENDAG 
Net als voorgaande jaren doen we weer mee aan ‘De Grote Rekendag’. Alle groepen zijn die 

dag op allerlei manieren aan het rekenen rondom één onderwerp. 

 

Het onderwerp van dit jaar is ‘De Getallenfabriek’ 

Hoe maak je eigenlijk getallen? We hebben maar 10 cijfers (0 t/m 9), maar daarmee  

kunnen we verder tellen dan het aantal atomen in het heelal… 

 

De leerlingen onderzoeken op hun eigen niveau wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen.  

De Grote Rekendag is op woensdag 25 maart. 

 

 

KLEDINGINZAMELING 
Dinsdag 12 mei van 8.15 tot 8.45 uur organiseert de ouderraad weer een kledinginzameling.  

Ook worden er weer schoenen en rugzakjes verzameld voor Gambia. 

 

 

STICHTING LEERGELD 
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die 

voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld  

wil deze kinderen mee laten doen! Wij bieden ze kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en 

buitenschoolse activiteiten, maar ook een springplank om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen. 

 

Wie komen er in aanmerking 

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan  

financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. 

 

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld indien zij bepaalde binnen-  

of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een inkomen hebben dat aantoonbaar 

net boven het bijstandsniveau ligt. 

 

Wat kan aangevraagd worden 

Men kan een aanvraag indienen om kind(eren) te laten meedoen op vier verschillende gebieden: 

 Onderwijs: b.v. een gedeelte van de ouderbijdrage, schoolreis of schoolkamp. Vanaf groep 8 helpen wij met een 

fiets. Ook is er een mogelijkheid voor één computer per gezin. 

 Sport: We betalen de contributie van een club en de kleding of spullen die nodig zijn om te sporten. Ook zwemles 

behoort voor kinderen vanaf 4 jaar, afhankelijk van zwemschool, tot de mogelijkheden. 

 Cultuur: Denk aan muziekles of dans, maar zelfs creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbak-

ken. 

 Welzijn: b.v. lidmaatschap van de scouting. 

 

Het aanvraagformulier voor de gezinnen in de gemeente Geertruidenberg kunt u vinden op de website 

www.leergeldwbo.nl 
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CORONAVIRUS 

De voorjaarsvakantie is voorbij. Hopelijk heeft iedereen een fijne ontspannen vakantie achter de rug. Gezien de  

ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) wil ik u graag informeren over de wijze waarop we  

met deze situatie om gaan.  

 

Met betrekking tot het wel of niet sluiten van de school volgen we de richtlijnen van het ministerie van Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport en de aanwijzingen van de GGD in onze regio. Onze school bevindt zich in de GGD regio  

West-Brabant.  

 

Neemt de school speciale voorzorgsmaatregelen? De school gaat de kinderen extra wijzen op het belang van een 

goede persoonlijke hygiëne. Persoonlijke hygiëne echter zien we in eerste instantie als een verantwoordelijkheid van de 

ouders/verzorgers en onze collega’s zelf. Mocht iemand binnen onze school of binnen de bij de scholen betrokken ge-

zinnen besmet raken dan verwachten we van hen dat men zelf tot actie overgaat. Bij een eventuele besmetting bin-

nen school neemt de GGD-instellingen en/of de regionale ziekenhuizen de regie over. Zij hebben daarvoor  

protocollen opgesteld.  

 

Wat als uw kind verkouden of grieperig is? Bij een verkoudheid of grieperig gevoel kan uw kind gewoon naar school. 

Wanneer een lid van uw gezin echter luchtwegklachten heeft (hoesten, kortademigheid) die gepaard gaan met  

verschijnselen van koorts willen we niet dat uw kind of het betreffende personeelslid naar school komt. Het is  

belangrijk dat u dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact opneemt met uw huisarts of de GGD. In overleg met  

de huisarts of GGD wordt bepaald of uw kind of het betreffende personeelslid naar school kan. Informeer a.u.b.  

meteen de schooldirectie als deze situatie zich voordoet.  

 

Wat als de leerkracht verkouden of grieperig is? Bij een verkoudheid of grieperig gevoel kan de leerkracht gewoon 

voor de klas. Echter, voor deze situatie geldt hetzelfde als voor uw kind. Bij gezinsleden met luchtwegklachten  

gepaard met koorts blijft de leerkracht thuis en neemt telefonisch contact op met de huisarts of GGD. Het advies  

van de huisarts of GGD is leidend. Houd u aub rekening met de situatie dat uw kind naar huis gestuurd kan worden, 

omdat er geen vervanging beschikbaar is. Een klas naar huis sturen doen we, zoals afgesproken, nooit op de eerste 

dag dat er geen vervanger beschikbaar is.  

 

Wat als u in een besmet gebied bent geweest of met een besmet  

persoon in aanraking bent gekomen? Neem in dit geval direct contact op met de GGD en meld dit meteen bij de 

schooldirectie. Vermoedelijk is er geen reden om uw kind thuis te houden, of om zelf thuis te blijven wanneer er geen 

sprake is van luchtwegklachten in combinatie met koorts. Indien dat in uw gezin wel het geval is houdt u uw kind thuis, 

blijft de leerkracht thuis en neemt u telefonisch contact op met uw huisarts en/of de GGD. Het advies van de GGD  

of huisarts is leidend.  

 

Vragen over het Coronavirus? Indien u nog vragen heeft met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) verwijs ik u 

naar de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/). De informatie op deze website is actueel en betrouwbaar. Sa-

men beperken we het risico op besmetting binnen onze gezinnen en de school. Alvast hartelijk dank voor uw mede-

werking en uw opmerkzaamheid.  

 

 
 

 

Kijk voor de actuele agenda op Parro! 
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