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JARIGEN IN NOVEMBER
Timo van Bree - Kaylee Damen - Ryan Leppens Anna Timmermans - Siem van Meel - Sem Honcoop Kaatje van Strien- Noortje Ippel - Grace van Vessem Jelle van der Koog - Lize de Vroe - Phileine van der Weijden
- Joep Lankhaar - Lucas Hallie - Lieske Hovers

GEFELICITEERD!!!!
NIEUWE LEERLINGEN
Kaylee Damen - Noortje Ippel - Jelle Jansen - Milo Jansen - Raff Jansen

WELKOM OP SCHOOL
ONDERZOEK NIEUWE SCHOOLTIJDEN
Op dinsdag 2 november was er een webinar over het onderzoek naar de andere schooltijden. Wat fijn om te horen
dat zoveel ouders dit bekeken hebben.
In het webinar werd eerst uitgelegd welke verschillende mogelijkheden er zijn.
Daarna werden de drie keuzes uitgelegd die gemaakt zouden moeten worden.
● Kiezen we voor een continurooster? Hierbij eten alle kinderen op school en maken ook alle kinderen kortere dagen.
 (Verkeers)veiliger voor kinderen (ze hoeven slechts 1x op en neer).
 Kortere dagen blijken effectiever.
 Verbetering pedagogisch klimaat.
 Zekerheid dat alle kinderen eten tussen de middag.
 Buiten spelen moet goed geregeld zijn, hier kan een (vrijwillige) financiële bijdrage aan gekoppeld worden.
● Wat gebeurt er met de woensdagmiddag? We zijn het enige Europese land met een vrije woensdagmiddag.
Geen vrije woensdagmiddag betekent 5 gelijke dagen. Die kunnen dan allemaal korter zijn, in vergelijking met een
week met wel een vrije woensdagmiddag.
● Willen we gelijke tijden voor onderbouw en bovenbouw? Dat betekent dat er in de basis (groep 1 t/m 4) meer uren
gewerkt gaan worden dan we nu gewend zijn.
 Gunstige invloed op de ontwikkeling van de kinderen en het behalen van het lesprogramma.
 Gelijke afhaaltijden voor iedereen.
 Meer rust en regelmaat voor de kinderen.
 Meer gezamenlijke vakantie/studiedagen.
 Keuzes maken in curriculum bovenbouw.
Afgelopen dinsdag is de ouderenquête uitgezet. Wij hopen dat u hier allen op reageert, uw mening en aanvullende
informatie zijn erg waardevol voor het onderzoek.
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EXECUTIEVE FUNCTIES IN DE KLASSEN CENTRAAL
Dit schooljaar staan de executieve functies in de klassen centraal. Executieve functies zijn de vaardigheden
die nodig zijn om:
 tot adequaat en doelgericht gedrag te komen, daarmee wordt bedoeld dat leerlingen handvatten krijgen hoe ze
gericht aan het werk moeten, dus op een geconcentreerde manier, waarbij ze zich richten op hun taak.
 taken uit te voeren.
 zelfstandigheid te bereiken.

We hebben gekozen voor de bootmetafoor om daar de begrippen aan op te hangen. Om de paar weken staat er
een nieuwe functie centraal en bespreken we dit in de klassen.
We zijn gestart met inhibitie (impulscontrole) hierbij hoort de term: “Gooi je anker uit!” In de klas bespreken we de term
en zoeken samen naar voorbeelden die hierbij passend zijn. Daarnaast bespreken we wanneer het belangrijk is om je
anker uit te gooien en hoe dit je bij je werk kan helpen.
Inmiddels is ook het werkgeheugen aangeboden, met de term: “Zet het op je landkaart!” Hierbij proberen we de
leerlingen bewust te maken om op een efficiënte manier je taken en opdrachten te onthouden. Dit doen we aan
de hand van spelletjes, kringgesprekken, rekenmaatje inzetten en checklist maken. De platen krijgen een belangrijk
plekje in de klas.
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VERKEER EN VEILIGHEID
Op woensdag 10 november was er extra aandacht voor de veiligheid in het verkeer. We hadden een echte fluordag
waar veel kinderen (en leerkrachten) aan meededen. Er waren veel felgekleurde truien, shirtjes en hesjes te zien op
school. Zo zijn we echt goed zichtbaar wanneer het donkerder wordt.
Ook de fietscontrole voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 stond voor die dag gepland. De verkeersouders Marco en
Alfred hebben de fietsen gecontroleerd en waren zeer tevreden. Een enkele fiets was niet helemaal in orde, maar
met de tips van deze verkeersouders kan iedereen zelf zorgen voor een veilig vervoersmiddel.
We hebben die dag meteen extra aandacht gevraagd voor het parkeerprobleem in de Cornelis Oomestraat.
Door het halen en brengen van kinderen met auto’s zien we geregeld onoverzichtelijke situaties voor de kinderen.
Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. We willen graag dat iedereen de auto op het Kerkplein parkeert en het
stukje naar school loopt. Een veilig alternatief en meteen een sportief momentje. Wij noemen dat een win-winsituatie!!
Bedankt voor uw medewerking alvast.
De verkeerswerkgroep
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TYPECURSUS DE TYPETUIN GAAT VAN START!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2022 op RKBS De Hoge Waai de groepstypecursus van de
Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest
van zijn/haar leven!
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 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.
Startdatum: maandag 7 maart 2022
Lestijd: 16:00 tot 17:00 uur
Leslocatie: RKBS De Hoge Waai, Kerkstraat 33 4944 XB RAAMSDONK
· Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
· Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van het jaar
je typevaardigheid blijven onderhouden.
· Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
· Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
· De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
· Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). · Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.
Schrijf in voor 10 januari en ontvang € 25,- korting. Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Tip
Met gratis annuleren tot 21 februari blijf jij flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan dan krijg jij je geld terug.
Beloofd!
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 diamantje op de kaart 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

