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JARIGEN IN AUGUSTUS
Pepijn Verduijn - Luca Tollenaar - Quint Leijtens Lotje de Vroe - Anouk Binck - Aron Leeggangers Milan Lips - Thieme Vermeulen - Bobbi van Schijndel Jaleesa Gielen - Abel Hovers - Hidde Hooijmaijers Lars Verschure - Saar Vink - Emma van der Pluijm Siebe van de Westen - Thijs van Velthoven Ise de Meijer - Lilly van Schijndel Sanne van den Bos - Femke Bruinsma Ronja Hovers - - Koen Zomers

GEFELICITEERD!!!!

NIEUWE LEERLINGEN

NIEUWE PEUTERS

Jaleesa Gielen - Daan Hallie - Lucas Hallie
Tim Jonkers - Femme Tienkamp - Raf Wisselaar - Maas Zijlmans

Loulou Blom - Bobbi van Schijndel Len van Wanrooij - Emma van der Pluijm

WELKOM OP SCHOOL

BERICHT VANUIT HET BESTUUR
Nu de vakanties weer voorbij zijn gaat de school natuurlijk ook weer draaien. En “de school” is toch iets meer dan het
gebouw, de kinderen en het professionele team. Dat zijn ook de hulpouders, de ouderraad, de medezeggenschapsraad (MR) en het bestuur. Binnen het bestuur zijn er enkele zaken die even belicht mogen worden in deze eerste
nieuwsbrief van dit schooljaar.
Aan het eind van het afgelopen schooljaar is er, op een natuurlijk in deze peridode wat vreemde manier, afscheid
genomen van Wim Franssen als bestuurder en voorzitter van het stichtingsbestuur van school. Wim heeft zich meer
dan 25 jaar aan het bestuur van school verbonden waarvan vanaf 2011 in de rol van voorzitter. Over ervaring
gesproken. Wim is voor zijn inzet en de overgedragen kennis inmiddels op diverse manier bedankt en in het zonnetje
gezet. Vanaf dit schooljaar zal Jasper Segeren de rol van voorzitter van het stichtingsbestuur op zich nemen. Hij is
inmiddels ook al meer dan 12,5 jaar lid van het bestuur, in de laatste jaren als secretaris.
Er zijn nog enkele aanpassingen binnen de samenstelling van het stichtingsbestuur wat bestaat uit een dagelijks
bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB). Romy van der Pluijm en Marlies Zwagemaker hebben van plaats
gewisseld.
Vanaf dit schooljaar is Koen Kievits toegetreden tot het bestuur, hij zal zich binnen het AB gaan inzetten voor school.
Hij vormt met Marlies Zwagemaker en Jasper Segeren het AB, het DB wordt gevormd door Romy van der Pluijm en
Ad Hopstaken die aan zijn laatste schooljaar binnen het bestuur begint.
Samen met de andere geledingen binnen de schoolorganisatie zal het bestuur ook dit jaar weer doelen stellen,
verbeteringen doorvoeren en zorgen voor een stabiele basis waarbinnen het team en de kinderen zich kunnen
ontwikkelen binnen een omgeving van kwalitatief goed onderwijs in de kern Raamdonk.
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JAARPLAN 2020-2021
Vanuit het schoolplan 2019-2023 schrijven we met het team ieder jaar een jaarplan. Daarin omschrijven we de
doelen voor het komende schooljaar. In het schooljaar 2020-2021 gaan we werken aan de volgende plannen:
1.

Leerlingen krijgen autonomie over hun eigen leerproces.

2.

Dynamische groepsplannen voor spelling en leesonderwijs.

3.

Op basis van (trend) analyses worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd.

4.

Ruim aanbod van schoolse en naschoolse activiteiten op het gebied van sport, cultuur en science.

5.

Onderzoeken of we digitale middelen willen gaan inzetten om ouders optimaal te informeren over de
ontwikkeling van hun kind.

6.

Introduceren van een vakdocent muziek in de groepen 5 tot en met 8.

7.

Werken we de cultuurloper uit en verwerken we cultuur in onze visie.

8.

Leraren stemmen onderwijstijd af op de behoeften van de groep en de individuele leerlingen.

9.

Toetsen m.b.t. taal en rekenen geven een indicatie van de bereikte referentieniveaus.

10.

De leerlingen scoren een voldoende met betrekking tot welbevinden.

11.

Passend aanbod en passende ondersteuning zijn gericht op de ononderbroken ontwikkeling van een leerling.

12.

Passende ondersteuning/begeleiding wanneer een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep.

13.

Op onze school is een tweede opgeleide leerkracht met specialisme gedrag.

14.

Oriëntatie/plan methode verkeer.

Tijdens de digitale ALV op maandag 21 september van de ouderraad zal Angela onze ontwikkelpunten aan u
toelichten en is er de gelegenheid om vragen te beantwoorden. De informatie zal daarna in de nieuwsbrief na te
lezen zijn.

VERLOFREGELING
In de leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. De gemeente heeft
de taak dat te controleren. Extra verlof is dan ook alleen mogelijk in uitzonderlijke situaties. Op onze website kunt u
een formulier vinden om een verlofaanvraag in te dienen.

CORONA
De eerste schoolweek zit erop! Enorm fijn om iedereen weer te zien, allemaal goed uitgerust na een fijne vakantie.
Via Parro en de nieuwsbrief zullen we u blijven informeren mochten er ontwikkelingen en of aanpassingen zijn ivm
het COVID 19 virus. Vooral willen we, waar mogelijk terug naar het oude ‘normaal’ en kijken naar kansen.
Zo zijn de leerkrachten van groep 8 nu volop bezig met de voorbereidingen op het schoolkamp en is het
luizenpluizen nu buiten in plaats van binnen.
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EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Saskia Brands en ik loop dit schooljaar stage op de Hoge Waai. De eerste helft van het
schooljaar in groep 4 bij juf Sonja en de tweede helft ben ik te vinden in groep 7 bij meneer Jasper.
Ik ben tweedejaars student aan de PABO bij InHolland in Dordrecht. Maar naast dat ik student
ben, ben ik nog veel meer. Namelijk de moeder van Siem (10) en Olle (8). Ik ben de vriendin van
Randy en met ons gezin wonen we in Waspik. Daarnaast werk ik nog twee dagen op een
makelaarskantoor. Na een lange tijd werkzaam te zijn geweest in de financiële sector bleef het
onderwijs roepen.
Ik ben heel blij dat ik het vak mag leren op de Hoge Waai in Raamsdonk. Ik ben er bijna elke maandag,
dus wellicht tot ziens!
Mijn naam is Femke Meijs, ik ben 22 jaar en ik woon in Sprang-Capelle. In mijn vrije tijd vind ik het
leuk om in Waspik verschillende dingen te organiseren voor kinderen. Zo ben ik hoofdleiding van
de Jeugdvakantieweek en ik ben leiding van het Zomerkamp.
Ook zit ik bij een carnavalsvereniging en loop ik sinds een paar jaar de optocht mee in
Raamsdonk en Waspik.
Ik zit op de pabo in Breda en zit in mijn 4de jaar. Dit jaar loop ik mijn afstudeerstage op de Hoge
Waai. Afgelopen jaar heb ik ook mijn minor bewegingsonderwijs hier gedaan. Het eerste half jaar
ga ik mijn scriptie schrijven en ben ik op maandag en dinsdag te vinden in groep 8. Later in het
jaar zal ik ook meerdere dagen in groep 8 te zien zijn.

SCHOOLFOTOGRAAF
Maandag 07 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 09.20 uur allemaal aanwezig zijn, want om 09.25 uur worden ze
gefotografeerd? Graag gebruik maken van ingang van de peuters/kleuters.
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 t/m dinsdag 1 september 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.
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NASCHOOLSE ACTIVITEIT
Dansschool Katie-Z gaat weer van start.
Beste ouders en verzorgers en leden,
Na een lange periode van corona en vakantie mogen we weer binnen sporten. Zodoende
gaan de de danslessen voor kinderen en volwassenen weer beginnen. Per 2 september 2020
starten de lessen.
Raamsdonk, Gymzaal: zaterdag 10.15-11.15 7-13 jaar
Waspik, Den Bolder: woensdag 16.30- 17.00 3,5-6 jaar
Waspik, Den Bolder: woensdag 17.00-18.00 7- 13 jaar
Waspik, Den Bolder: donderdag 18-45-19.45 18 -80 jaar (nieuw)
Waspik, ’t Schooltje: vrijdag 19.00-20.00 G-klasse
Waspik, ’t Schooltje: vrijdag 20.00-21.00 Stijldansen gevorderden
Waspik, ’t Schooltje: vrijdag 21.00-22.15 Stijldansen vergevorderden
Een vertouwd gezicht bij u in de buurt. Dansschool Katie-Z waar de lessen worden gegeven door Katie de Waal. Die naast dansdocent ook docent is op een middelbare dovenschool. Officieel lid is van de Nederlandse Vereniging Dansleraren en Inclusive Dance.
Dansschool Katie-Z
06 24 550 260
www.katie-z.nl
katie-z@home.nl

