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NIEUWE LEERLINGEN      
Niek Mureau - Vlad Verzylov - Cattleya Nicolic   

 

 

WELKOM OP SCHOOL             

 
 
 
 

JAARVERSLAG MR 2021-2022   
Als MR zijn we het afgelopen jaar weer actief betrokken geweest bij de verschillende ontwikkelingen op  

De Hoge Waai. Zo hebben we de speerpunten rekenen en het opzetten van de VSO/ BSO op de voet gevolgd.  

Deze onderwerpen stonden iedere vergadering op de agenda en zijn steeds verduidelijkt door het team of Angela.  

 

Daarnaast hebben we de ontwikkelingen rondom Corona, thuisonderwijs en het jubileum steeds met elkaar  

besproken en om toelichting gevraagd waar nodig. Verder zijn er ook de jaarlijkse gezamenlijke besprekingen  

geweest met het bestuur, waarin we naar elkaar uitspreken waar we dit schooljaar mee aan de slag gaan en krijgen 

we een toelichting en uitleg bij de begroting en het financieel jaarverslag. Tenslotte draagt ieder MR-lid zijn steentje  

bij door het volgen van e-learning en mini-colleges via de MR-Academie.  

 

Aan het einde van het schooljaar zat René zijn MR-tijd erop. We willen hem via deze weg bedanken voor zijn  

enthousiasme, betrokkenheid en inbreng tijdens de vergaderingen en overlegmomenten. 

 

Voor komend schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden: Tessa Vermeij, Marscha van Dinteren, Janneke Sterk, 

Mèlanie Nooten, Wendy Peeters. Benieuwd naar ons? Check het kopje MR op de website van school. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lotte den Dekker - Niek Mureau - ulian Hooijmaijers -  

Mees Honcoop - Cattleya Nicolic - Sebastiaan Gravesteijn 

- Storm Koene - Yoram  Samuel - Joene van de Ven -  Lana 

van Seeters - Jaylin Rullens - Polina Derevianko - Ivan van 

Roij - Maas Zijlmans 
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NIEUWS VAN DE BSO  
Wat hebben we al een leuke club met kinderen op de BSO. Momenteel is er een wachtlijst, maar we hopen snel weer 

ruimte te hebben. 

 

Iedere dag is anders net zoals iedereen iets anders leuk vindt om te doen. Samen verzinnen we de leukste knutsels, 

gaan we buitenspelen, spelen we spelletjes, bouwwerken en bedenken we nog veel meer leuke dingen.  

Op maandag kunnen de jongste BSO kinderen deelnemen aan de peuter/kleutergym en op donderdag zorgt  

meneer Robin nog voor een half uurtje muziek voor alle BSO kinderen die het leuk vinden om eraan mee te doen. 

 

Misschien hebben jullie tijdens de inloopavond al een kijkje genomen in onze ruimte, anders zijn jullie altijd welkom om 

eens langs te komen. Voor informatie mail gerust naar: sabine.quaak@dehogewaai.nl 

 

 

VAKANTIE BSO 
Tijdens de herfstvakantie is de BSO op maandag en dinsdag geopend,  

het beloven 2 superleuke dagen te worden.  

 

Op maandag hebben we nog 1 plekje vrij en op dinsdag nog 2. Op de volgende  

pagina het postertje van de vakantie BSO. Op maandag en dinsdag is de BSO open 

van 09.00 tot 17.00 uur. Facturering van de vakantiedagen gebeurt achteraf. 

 

 

 

VERKEER 
 

Beste ouders, 

 

Na vele uren van zonneschijn komen de donkere en natte dagen er weer aan. En we begrijpen hoe 

verleidelijk het kan zijn om de auto zo dicht mogelijk bij de school te parkeren. En toch gaan we u  

nogmaals vragen om dat niet te doen. Het maakt de uitgangen voor de kinderen een stuk minder 

overzichtelijk en daarmee ook veel onveiliger. 

We hebben veel parkeergelegenheid bij de kerk. En dan is het inderdaad een stukje lopen, maar een 

beetje beweging is voor iedereen gezond! En op de fiets of te voet naar school is helemaal top. 

Scheelt 's avonds weer een bezoekje aan de sportschool.  

 

Na de herfstvakantie vragen we extra aandacht voor de fietsverlichting. Want met het donkere weer is goede  

verlichting essentieel. Op dinsdag 1 november wordt de fietsverlichting van de kinderen van de groepen 5 t/m 8  

gecontroleerd. Zorgt u ervoor dat ze die dag op de fiets naar school komen?  

 

veilige groeten van de verkeerswerkgroep 
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Herfstvakantie 

Bso 
Beleef het mee op 

de Hoge Waai 
Maandag en Dinsdag 

Openingstijden 09.00-17.00 uur 

 

 

 

Kom lekker knutselen, kleuren, bouwen, chillen enz. 

trek je oude kleren aan 

 

 

 

 

We gaan er 2 leuke dagen van maken samen 

Voor de lunch en lekkers wordt gezorgd.  



      

De start van Buurtgezinnen - Opvoeden doen we samen 
 
Sinds kort is Buurtgezinnen in Drimmelen en Geertruidenberg van start  
gegaan. Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt coördinator  
Wilma den Hoed gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin  
in de buurt. 
 
Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. In de praktijk kan de steun  
variëren. Een kind dat een dagdeel per week gezellig komt spelen, geholpen wordt bij het huiswerk of af en 
toe in het weekend komt logeren. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen  
positief opgroeien in hun eigen gezin. 
 
In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een  
echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat vraagt 
veel van ouders. Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden en kunnen de 
kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen! 
 
Wilma is een familiemens en heeft na een loopbaan in het bedrijfsleven een coachpraktijk opgezet en sinds 
1 september de taak opgepakt om voor Buurtgezinnen de steun aan gezinnen te coördineren in onze  
gemeente. 
 
Zijn jullie een gezin dat wel wat hulp kan gebruiken of juist hulp kan bieden? Wil je meer informatie over  
wat het allemaal inhoudt en hoe het werkt? Dan belt Wilma je graag geheel vrijblijvend een keer op of komt 
langs voor een kopje koffie. 
 
Meer info vind je op www.buurtgezinnen.nl of mail/bel coördinator Wilma den Hoed 
(wilma@buurtgezinnen.nl / 0621702704)
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