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JARIGEN IN OKTOBER/NOVEMBER

Miro van Timmeren - Julian Hooijmaijers - Amber Schmidt
Mees Honcoop - Sebastiaan Gravesteijn - Tjeu Kievits Sita van Omme - Jens van Leijsen - Storm Koene Bram Vink - Joene van de Ven - Mees de Vroe Lana van Seeters - Jaylin Rullens - Ivan van Roij Maas Zijlmans - Timo van Bree - Ryan Leppens Anna Timmermans - Siem van Meel - Sem Honcoop Kaatje van Strien - Noortje Ippel - Duke Vermeij Anne Weijers - Grace van Vessem - Jelle van der Koog Lize de Vroe - Phileine van der Weijden - Joep Lankhaar Lucas Hallie - Lieske Hovers - Giovanni Dijkstra

GEFELICITEERD!!!!

NIEUWE PEUTERS
Kaatje van Strien - Yoram Samuel Gojo

WELKOM OP SCHOOL
COVID - thuisonderwijs
De afgelopen weken zijn meneer Jasper en meneer Anton zich gaan oriënteren op het verbeteren van de
mogelijkheden voor thuisonderwijs. Een van de stappen was een bezoek aan het Dongemond college, daar kunnen
leerlingen inloggen om zo de lessen te volgen.
Vanaf vorige week hebben we ook in groep 7 en 8 een webcam hangen. Kinderen die thuis in quarantaine zijn,
kunnen nu inloggen vanuit huis en de lessen volgen. Kinderen uit groep 4 tot en met 6 krijgen hun laatje mee met hun
Chromeboek en worden geïnformeerd door de leerkracht over hun werk.
Corona, afstand houden, gesprekken, sfeer op school….
Steeds vaker bereiken ons berichten over besmettingen met het coronavirus van ouders en familieleden van onze
leerlingen. Daarom is extra voorzichtigheid geboden. Bij de onderbouw zien we dat het soms erg druk is tijdens het
brengen en halen. Wij vragen u daarom om, als uw kind naar binnen is gelopen of naar buiten komt, meteen ruimte
te maken op de stoep en niet te blijven staan, zodat afstand houden mogelijk is. Breng uw kind(eren) zoveel mogelijk
alleen naar school.
Natuurlijk blijft het jammer dat we u niet vaker een kijkje kunnen laten nemen in de school, maar via Parro betrekken
wij u zoveel als mogelijk bij de activiteiten. De sfeer op school is goed en binnen de beperkende maatregelen
proberen we, naast de leervakken, ook zoveel mogelijk “extra” activiteiten door te laten gaan. Zo gaan we natuurlijk
op aangepaste wijze een leuk Sinterklaas- en Kerstfeest organiseren.
De gesprekken met ouders voeren we ook zoveel mogelijk digitaal of telefonisch. Voor sommige gesprekken wordt
een uitzondering gemaakt.
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NIEUWS VANUIT DE MR
Beste ouders,
Wij, als MR, zijn het afgelopen schooljaar weer actief geweest bij de ontwikkelingen van onze school. Zo kiezen we
ieder jaar een aantal speerpunten uit het jaarplan van school, die we met extra aandacht volgen. Daarnaast
hebben we ook weer een aantal maal contact gehad met het bestuur over onder andere de jaarrekening,
begroting en jaarverslag van het bestuur.
Ten slotte zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen en beslissingen rondom Covid-19. Het was een roerig
jaar, waarin er ook voor ons veel nieuw was. Maar we hebben er samen zeker het beste van kunnen maken. Het hele
jaarverslag kunt u teruglezen op de website van school, onder het kopje MR.
Wij bedanken Linda de Jong en Sonja Vissers voor hun constructieve bijdrage de afgelopen jaren.

CULTUUR
De cultuurcoördinator van onze school: Sonja Vissers, heeft het team het afgelopen jaar meegenomen in een traject
om onze visie op cultuur met elkaar te bespreken. Cultuur op school vinden wij heel belangrijk. Het eerste actiepunt
wat met het team hebben afgesproken is het inrichten van een muzieklokaal in de bibliotheek.
In de planning staat dat er nog dit kalenderjaar een kleine tribune geplaatst gaat worden waar de kinderen kunnen
lezen, maar waar we ook kunnen gaan zitten voor een muziekles. Daarnaast hebben we heel veel nieuwe
muziekinstrumenten besteld en 10 cajons besteld. Zodra alles binnen is… zullen we het laten horen!
Het Cultuurprogramma 2020-2021 ziet er als volgt uit:
Theater en muziek
Groep 1-2. Dinsdag 12 januari 2021. Voorstelling: de reuze dwerg die een kopje kleiner wil zijn
Dans
Groep 3-4. Dinsdag 9 maart en woensdag 10 maart 2021. Voorstelling: …en het grenzeloze zwarte sleutelgat…
Muziek
Groep 5-6 . Dinsdag 13 april 2021. Voorstelling: Boomwhakalaa!!
Dans
Groep 7-8. Maandag 21 september 2020. Voorstelling: Volle bak (inhaalvoorstelling schooljaar 2019-2020)
Theater
Groep 7-8 . Vrijdag 19 maart 2021. Voorstelling: Sorry
Erfgoed projecten
Jet en Jan voor groep 5: 25 mei t/m 11 juni 2021
De middeleeuwse stad voor groep 6: 25 mei t/m 11 juni
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NIEUWS VANUIT DE SPEELWAAI
TARIEVEN KINDEROPVANG
Over anderhalve maand sluiten we het jaar 2020 af. Het moment om u te informeren over
het nieuwe tarief die we gaan hanteren binnen kinderopvang De Hoge Waai in 2021.
Voor 1 januari a.s. dient u de wijziging door te geven aan de belastingdienst.
Uurtarief 2019 €8,50
Uurtarief 2020 €8,75
Uurtarief 2021 €8,50
De afgelopen 3 jaar zijn we in gesprek met de gemeente om subsidie te ontvangen voor onze kleine kinderopvang
setting. Omdat we een kleine organisatie zijn, liggen de kosten hoger. Het is ons nu gelukt! We krijgen subsidie. Ons
belangrijkste doel is dat alle peuters naar een vorm van peuteropvang kunnen. Zolang we subsidie krijgen vanuit de
gemeente, kunnen we onze tarieven lager houden.
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met directie@dehogewaai.nl of telefonisch: 0162-512055.
We hopen erop u voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit naar een fijne voortzetting van
onze samenwerking.

NIEUWS VANUIT HET OVERBLIJVEN
Wij constateren dat er buiten de gezonde boterham regelmatig veel snoep in de broodtrommel te vinden is van de
kinderen die op school lunchen. Wat lekkers mag meegenomen worden, maar graag in beperkte mate.
Ook willen wij u vragen dat als u kind op een vaste dag niet hoeft over te blijven deze graag af te melden bij de
conciërge of Judith!

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Deriya Mohammed ik ben 18 jaar en woon in Raamsdonk. Sinds 3 jaar wonen
mijn ouders, ik en mijn drie broers in Nederland en sinds 2 jaar wonen we in Raamsdonk.
Ik loop sinds 28 oktober stage op De Hoge Waai. Mijn stage duurt tot aan het einde van het
schooljaar. Ik help de conciërge met van alles maar ook help ik bij de peuters en kleuters.
Ik volg de opleiding Zorg Welzijn op het Beem college in Breda. Mijn hobby's zijn dansen,
muziek, lezen vind ik leuk om te doen en kan goed koken.
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STICHTING LEERGELD
Stichting Leergeld biedt praktische hulp zodat jouw kind kan meedoen. Jouw kind hoéft niet langs de zijlijn te staan!
Leergeld biedt o.a. ondersteuning bij het betalen van de contributie van een sportclub, het bespelen van een
instrument, de aanschaf van een fiets, sportkleding of een laptop.
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
Ben je een ouder of verzorger van een kind tussen de 4 en 18 jaar en heb je een besteedbaar inkomen tot 130% van
het bijstandsniveau, dan kun je aanvraag via de website doen: https://www.leergeldwbo.nl/

