
      

JARIGEN IN OKTOBER 
 

     

 

         

               GEFELICITEERD!!!!        

 

 

AUDITS 
Afgelopen weken zijn er audits afgenomen in alle groepen. Een audit is een klassenbezoek afgenomen door een  

externe deskundige en de directeur. In iedere groep hebben we een instructie les bekeken en  

geobserveerd hoe de leerkrachten differentiëren op niveau. In kleine groepjes zijn de lessen nabesproken  

en alle collega’s hebben een verslag ontvangen van het bezoek.  

 

Tijdens een volgende teamvergadering gaan we de actiepunten bespreken. Marcel ( EDUX) was  

bijzonder aangenaam verrast door het hoge niveau van de leerkrachten:  

‘Een zeer deskundig team, er hangt een hele prettige sfeer in de school, jullie doen hier hele goede dingen’   

 

 

 

NIEUWS VAN DE SPEELWAAI 
We zijn maandag 22 oktober gestart met een nieuw thema van Uk & Puk.  

Het Thema Regen.  

 

Dit thema staat centraal t/m donderdag 22 november. In Nederland regent het vaak.  

Kinderen komen dus van jongs af aan in aanraking met regen. In het thema leren de  

kinderen allerlei begrippen die met regen te maken hebben. 

 

De kinderen voelen dat regen ‘nat’ is, ze luisteren naar het geluid van de regen, ze trekken 

regenkleding aan,  

ze experimenteren met regengeluiden en met nat en droog zand.  

 

In de groep hangt er 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 

 

KINDER EHBO 
Gisteren zijn Debby en Vanessa naar EMS risico in Oosterhout geweest voor een cursusdag:  

kinder EHBO. Ze zijn beide geslaagd! De Speelwaai en de school zijn weer een stapje veiliger!  

 

 

 

Julian Hooijmaijers - Amber Schmidt - Mees Honcoop 

Gijs van Strien - Tjeu Kievits - Nino Molewijk -  

Sita van Omme - Jens van Leijsen - Bram Vink -  

Mees de Vroe - Luc Kokx - Jaylin Rullens 
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OPROEP: GEZOCHT EEN LEESOUDER 
Een aantal leerlingen werken op school met het programma BOUW.  

Dat is een programma speciaal voor leerlingen in groep 2, 3, 4 en 5 die wat extra  

ondersteuning nodig hebben om de letters te leren of het leren lezen te automatiseren.  

De leerlingen werken 4 keer in de week een kwartier op een computer. Echter hebben ze  

hierbij 1 op 1 begeleiding nodig. En daar zouden we wel wat extra handjes voor kunnen  

gebruiken!  

 

Bent u een ouder of een opa of oma die zich graag twee of drie keer per week een uur wilt inzetten, dan horen we  

dat graag. U kunt een mailtje sturen naar: sacha.kauffeld@dehogewaai.nl 

 

OUDERTEVREDENHEIDSENQUÊTE  
In november gaan we de oudertevredenheidsenquete naar u mailen.  

We willen u vriendelijk vragen om de lijsten in te vullen.  

 

Het zou ons enorm helpen als u allemaal de lijsten invult, dat geeft ons een zo compleet mogelijk beeld van hoe jullie 

als ouders over de school denken. Alvast dank u wel!  

 

GO2MOVE 
Vanwege het grote succes van de peuter/kleutergym en de GO2MOVE op maandag gaan we door!  

Vanaf oktober 2018 kan je voortaan iedere maandag gaan sporten met juffrouw Marlou of Meneer Giorgio en  

dat het hele schooljaar!  We bieden ouders en leerlingen voortaan een structureel aanbod sport en spel.  

Instappen kan op ieder moment.  

 

Je kan ook kiezen voor de volgende opties: 

Blok 1 tot de kerstvakantie (8x) €20,00 (start 29-10) 

Blok 2 tot de carnavalsvakantie (17x) €40,00 

Blok 3 het hele schooljaar (31x) €70,- 

Je bent dan het hele jaar welkom voor een uitdagend uurtje sport en spel.  

Ook voor jonge kinderen is sporten belangrijk.  

 

Om een goede ontwikkeling te garanderen moet een kind voldoende bewegen en actief zijn!  

 

Schrijf je in bij Judith (judith.zomers@dehogewaai.nl) en maak het bedrag over naar: NL44RABO 0326424148,  

tav Stichting kinderopvang De Hoge Waai  

(Ook voor kinderen die niet op De Hoge Waai zitten, maar wel graag willen gymmen)  
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TYPECURSUS VOOR DE LEERLINGEN UIT DE GROEPEN 6 T/M 8 

Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin. 

Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 2 januari en ontvang extra voordeel. 

 

Waarom leren typen? 

Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die  

zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding 

aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen. 

Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat 

gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat.  

In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen 

ook voor ieder kind anders.  

 

 
 

 De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 

 Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau. 

 Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie. 

 Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

 Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! 

 De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 

Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 

Korting voor snelle beslissers 

Schrijf jouw kind(eren) in voor 2 januari en ontvang €25,- korting.  

Je betaalt dan €150,- in plaats van €175,-.  

Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 

 

Inschrijven is een fluitje van een cent 

1. Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  

2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 

3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  

4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  

5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 

6. Rond de inschrijving verder af.  

 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op via support@typetuin.nl  

of 013-5220579.  

 

Met vriendelijke groeten,   

Team van de Typetuin 

 

Startdatum: dinsdag 12 maart 2019 

Lestijd: 15:45 tot 16:45 uur 

Leslocatie: RKBS De Hoge Waai, Kerkstraat 33 4944 XB RAAMSDONK  
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KLEDINGINZAMELING  
Dinsdag 30 oktober organiseert de Ouderraad weer een kledinginzameling.  

Tussen 08.15 en 08.45 uur kunt u bij de ingang aan de Cornelis Oomestraat uw spullen inleveren.  

De spullen die u kunt inleveren, zijn:  

- kleding 

- beddengoed (hoeslakens, lakens, dekbedovertrekken, kussenslopen) 

- gordijnen 

- vitrage 

- handdoeken 

- theedoeken 

- handschoenen 

- hoeden en petten 

- ondergoed 

- riemen 

- (sport)sokken (per paar) 

- (strop)dassen 

- tafellakens 

- tassen 

 

Graag uw spullen verpakt in plastic zakken inleveren, omdat dit de beste bescherming biedt tegen vuil en nattigheid. 

De opbrengst van de kledinginzameling wordt volledig gebruikt om leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen  

organiseren. 

 

Wij waarderen u bijdrage enorm! 

 

 

 

Schoenen en rugzakjes voor Gambia 
 

Op 30 oktober zamelen we ook schoenen en rugzakjes in voor Gambia.  

Alle schoenen zijn welkom, zoals; kinderschoenen, schoenen voor volwassenen, slippers, laarsjes, voetbalschoenen enz.  

U kunt de schoenen en rugzakjes tussen 08.15 en 08.45 uur inleveren bij de ingang aan de Cornelis Oomestraat. 

*Vermeld er wel even bij dat het voor de Gambia-actie is* 

 

 

Wilt u de schoenen, per paar, aan elkaar binden. Graag verpakt in plastic zakken aanbieden.  

 

Namens de mensen in Gambia bedankt! 

 

 

 

AGENDA 
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30 oktober  Kledinginzameling 

31 oktober   Verjaardag groep 6 

2 november  Groepen 1-4 vrij 

9 november  Schriften inzien 

16 november  Groepen 1-2 vrij 
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