
      

JARIGEN IN AUGUSTUS 
 

     

 

 

         

               GEFELICITEERD!!!!        

 

NIEUWE LEERLINGEN     NIEUWE PEUTERS 
Jelle van Dortmont - Maud van Dortmont - Julot Kruizinga  Lana van Seeters - Robien van der Weijden 

Dali van Timmeren - Miro van Timmeren - Dirk Verberne  Zoë van Bavel - Jip Spier 

Anouk Binck 

 

WELKOM OP SCHOOL 

 

 

MISSIE, VISIE, KERNWAARDEN 
De afgelopen twee schooljaren heeft het team een missie en visietraject gevolgd. Onze kernwaarden,  

missie en visie hebben we met elkaar vastgesteld.  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de OR op  

16-9-2019 zullen we u een presentatie geven over het resultaat. U bent van harte welkom.  

 

 

JAARPLAN 2019-2020 
Komende schooljaar zijn dit onze actiepunten, via de nieuwsbrief zullen we u informeren over de ontwikkelingen.  

1. Invoeren van het schoolplan 2019-2023. 

2. Onze visie en missie is zichtbaar in de school. 

3. Invoeren nieuwe methode Engels. 

4. Inrichten taalatelier/hoekwerk groep 3 en 4. 

5.  Ouderportal Parnassys openzetten. 

6. Groepsbezoeken op basis van ontwikkelpunten. 

7. Gaan we werken met dynamische groepsplannen met ondersteuning van het programma: Leeruniek.  

8. Gaan we werken met een Chromebook in groep 4 t/m 8. 

9. Voeren we Parro in. 

10. Gaan de leerkrachten zich verdiepen in de 21st Century Skills.  

11. Hebben we een sterk inhoudelijk VVE programma in groep 1-2-3. 

12. Werken we de doorgaande lijn peuters/kleuters verder uit.  

13. Hebben we een bord met informatie over wie welke taken heeft mbt de sociale veiligheid.  

14. Hebben we met het team gedragsregels afgesproken. 

15. Invoeren portfolio groep 1-2 en peuters.  

 
 

 

 

Pepijn Verduijn - Luca Tollenaar - Quint Leijtens -  

Lotje de Vroe - Anouk Binck - Aron Leeggangers -  

Thieme Vermeulen - Abel Hovers - Hidde Hooijmaijers -  

Lars Verschure - Saar Vink - Thijs van Velthoven -  

 Ise de Meijer - Lilly van Schijndel -  

Sanne van den Bos - Femke Bruinsma - Ronja Hovers -  

Laura van der Pluijm - Koen Zomers 
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OUDERGESPREKKEN 2019-2020 
Vanuit de oudertevredenheidsenquete die we vorig schooljaar hebben afgenomen onder alle ouders hebben we  

gesprekken gevoerd met de ouders in de OR en de MR. Via hen hebben we signalen ontvangen dat het voor een 

aantal ouders lang duurt voordat er echte informatie in de vorm van een 10-minutengesprek op de planning staat.  

En hoewel er ook voor de eerste rapportgesprekken al vaker gesprekken met individuele ouders worden gehouden, 

begrijpen we de kritiek. Daarom gaan we het dit schooljaar iets anders doen.  

 

In augustus houden we voor alle ouders van leerlingen uit groep 2 t/m 8 kennismakingsgesprekken. 

 

In november volgt dan het eerste 10-minutengesprek voor ouders van leerlingen uit groep 2 t/m 8. Dit doen we dan 

zonder rapport, enkel met observatie- en toetsgegevens vanuit de klas, zodat u een eerste indruk krijgt van hoe het 

met uw kind in de klas gaat.  

 

In januari zijn voor ouders en leerlingen van groep 8 de adviesgesprekken.  

 

In februari komen de 1e rapporten, een week later gevolgd door de rapportgesprekken. Deze gesprekken zijn voor  

ouders van kinderen uit groep 2 t/m 7.  

 

In juni komt het 2e rapport mee. De week erna is er de mogelijkheid voor een gesprek. De leerkracht nodigt u hiervoor 

uit of u meldt zichzelf hiervoor aan. Heeft u geen bijzonderheden die met de leerkracht besproken moeten worden, 

dan is het niet nodig om van deze gelegenheid gebruik te maken. Ouders en leerlingen van groep 7 worden wel bij  

de leerkracht verwacht voor het preadvies voor het Voortgezet Onderwijs.  

 

Ouders van leerlingen van groep 1 krijgen bij de start een kennismakingsgesprek, na een half jaar gevolgd door een 

voortgangsgesprek. Ook komt de leerkracht, op afspraak, een keertje langs voor een huisbezoek.  

  
 
Uiteraard is het altijd mogelijk om tussentijds met de leerkracht een afspraak te maken voor een  gesprek over uw  

zoon of dochter.  

 

 

 

 

 

datum wat gesprek voor ouders uit 

Augustus 2019 kennismakingsgesprek Groep 2 t/m 8 

November 2019 rapportgesprek Groep 2 t/m 8 

Januari 2020 adviesgesprek Groep 8 

Februari 2020 Rapport (groep 3 t/m 8) en 

rapportgesprek (groep 2 

t/m 7) 

Groep 2 t/m 7 

Juni 2020 Rapport (groep 3 t/m 7) en 

indien gewenst rapportge-

sprek (gr 2 t/m 6) 

  

Rapportgeprek/pre-

adviesgesprek 

Groep 2 t/m 6 

  

  

  

Groep 7 

Zonder datum Kennismakingsgesprek, 

voortgangsgesprek, huisbe-

zoek 

Groep 1 
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GYMROOSTER 2019-2020 
Hierbij het gymrooster voor komend schooljaar. Op dinsdag krijgen de leerlingen les van de vakdocent gym.  

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Maandag 2 september komt schoolfotograaf “Nieuwe Schoolfoto” alle leerlingen (peutergroepen ma/do & di/vrij, 

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 de peuters (ma/do & di/vrij) individueel, met hun groep en met hun schoolgaande broer en/of 

zus gefotografeerd en de kleuters en de groepen 3 t/m 5 individueel en met hun groep gefotografeerd.  

 

Willen de peuters van de peutergroep di/vrij om 09.40 uur allemaal aanwezig zijn, want om 09.50 uur worden ze  

gefotografeerd?  

  

In de middag worden de groepen 6 t/m 8 individueel en met hun groep gefotografeerd. Ook worden ’s middags 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 maandag 19 augustus via emailadres  

tanja.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.   

 

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 26 augustus t/m vrijdag 13 september met een nieuw thema van 

Uk&Puk aan de slag. 

 

Het thema: Eet smakelijk! 

In dit thema staat eten centraal. We gaan eten proeven en leren zo verschillende smaken als zout zoet en zuur  

kennen. We kijken welk eten we lekker vinden en wat vies. In de hoek komt een Italiaans restaurant. We gaan samen 

koken met Puk en de tafel dekken, gezellig eten en weer afruimen, samenspel is hierbij belangrijk. 

Ook lezen we voor uit het boek Rupsje nooit genoeg en maken we verschillende knutsel werkjes omtrent dit thema. 

In de groep hangt er vanaf maandag 26 augustus 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! 

Debby & Vanessa 
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Gymrooster  

2019-2020 

Dinsdag Donder-

dag 

Vrijdag 

  Groep Groep Groep 

09.30    -  10.15 8     

10.30  -  11.15 7     

11.15  -  12.00 6     

        

13.15  -  14.00 3 3 8 

14.00  -  14.45 5 4 6 

14.45  -  15.00 4 7 5 

mailto:tanja.timmers@dehogewaai.nl
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NASCHOOLS AANBOD  
Peuter/kleutergym 

Op dinsdagmiddag kunnen peuters en kleuters komen gymmen. Juffrouw Marlou heeft weer hele leuke 

speellessen bedacht. Van 15.45u tot 16.45u kunnen peuters en kleuters een uurtje komen klimmen en 

klauteren in het speellokaal van De Hoge Waai. Heeft u interesse of vragen? Loopt u gerust een keertje 

binnen. Of u kunt mailen naar:  m.rikkert@geertruidenberg.nl of judith.zomers@dehogewaai.nl 

 
Naschools aanbod groep 3/8 

Komend schooljaar gaan de gymlessen uit school wel door, maar op een andere manier, let op: 

De lessen worden georganiseerd door de buursportcoach en niet meer door school. 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 aan  

meneer Giorgio. Inschrijven kan al wel bij Judith.   

 

Heeft u vragen over het aanbod. Dan mag u mailen naar: g.kerst@geertruidenberg.nl 

En het zijn thema lessen/blokken:  

Achery attack groep 6/8 Free runnen groep 3/8     Voetbal/Hockey/Trefbal groep 6/8   Zelfverdediging groep 3/8 

2 september 2019  23 september 2019      21 oktober 2019 voetbal       11 november  2019 

9 september 2019  30 september 2019      28 oktober 2019 hockey      18 november 2019 

16 september 2019  7 oktober 2019       4 november 2019 trefbal      25 november 2019 

 

Spellen groep 3/5 

2 december 2019 

9 december 2019 

16 december 2019 

 
 

Schoolreis  
Donderdag 5 september gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis naar de Beekse Bergen.  

Denkt u aan het tijdig overmaken van de eigen bijdrage?  

 

Belangrijk! 

- Donderdagochtend is iedereen op de ‘gewone’ tijd aanwezig; we gaan nog eerst even naar de klas. De bussen  

  vertrekken om 9.15 uur. 

- Je hoort van je meester/juffrouw in welke bus je komt te zitten. 

- In De Beekse Bergen blijven we steeds in groepjes bij een ouder of leerkracht. 

- Omdat we “overblijven” neemt iedereen een lunchpakket en drinken mee. Een snoepje mag! 

  Maar met mate……Enne….je zorgt zelf voor een goede opruiming van de verpakking. 

- De kinderen nemen géén geld mee. 

- Neem geen waardevolle voorwerpen, zoals sieraden, mobieltjes enz. mee.  We kunnen daarvoor geen  

  verantwoordelijkheid dragen! 

- We zijn veel buiten; let dus goed op de juiste kleding. 

- Breng een goed humeur mee, dan maken we er samen een leuke schoolreis van! 

- Rond 17.00/17.15 uur zijn we weer terug in Raamsdonk! 

 

 

LET OP! OVERBLIJFREKENING NUMMER! 
NIEUW REKENINGNUMMER OVERBLIJF!! NL16 RABO 1156175844 TNV STICHTING  

KATHOLIEK ONDERWIJS RAAMSDONK INZAKE OVERBLIJVEN. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  

OUDERRAAD b.s. DE HOGE WAAI EN PSZ DE SPEELWAAI 
Binnenkort is er een Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad. Een vergadering speciaal voor u als ouder.  

Misschien voor u niet de leukste vergadering die u kunt voorstellen, maar wel belangrijk. Doordat u namelijk de  

ouderbijdrage aan ons betaald kunnen wij leuke dingen voor uw kind(eren) realiseren. In deze vergadering vertellen  

wij u wat wij zoal het afgelopen jaar gedaan hebben en krijgt u inzage in onze financiële stukken. Ook kunt u in deze 

vergadering aangeven of u nog tips, tops of verbeterpunten voor ons heeft. 

 

Mis deze vergadering niet en noteer de datum alvast in uw agenda. De koffie/thee met wat lekkers staat voor u klaar 

op maandag 16 september a.s. om 19.30 uur 

 

Agenda 

Opening en mededelingen 

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 september 2018 

Jaarverslag secretariaat 2018/2019 

Financieel verslag ouderbijdrage 2018/2019 

Verslag kascontrolecommissie 

Aanstelling kascontrolecommissie 

Voorstel begroting 2019/2020 

Samenstelling ouderraad 2019/2020 

Presentatie door school 

Rondvraag 

Sluiting 

 

Heeft u vragen over de inhoud van bovenstaande agendapunten, neemt u dan contact op met het secretariaat 

mevr. Tanja Timmers (tanja.timmers@dehogewaai.nl). Alle bovengenoemde verslagen, statuten en het huishoudelijk 

reglement zijn op te vragen bij het secretariaat mevr. Tanja Timmers. 

 

In verband met de organisatie en het voorbereiden ontvangen wij graag vóór 9 september a.s. of u hierbij aanwezig 

bent of niet via emailadres tanja.timmers@dehogewaai.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Groeten de Ouderraad b.s. De Hoge Waai en psz De Speelwaai  

 

AGENDA 
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28 augustus   Kennismakingsgesprekken 

2 september  Schoolfotograaf  

3 september t/m 

6 september  Schoolkamp groep 8 

6 september  Groep 1-2 vrij 

5 september  Schoolreis groep 1-7 

18 september  Studiedag (alle leerlingen vrij) 

19 september  Informatie avond groep 1-8 

file:///E:/Ouderraad/Algemene%20ledenvergadering%20OR/2017-2018/tanja.timmers@dehogewaai.nl
mailto:tanja.timmers@dehogewaai.nl
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