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               GEFELICITEERD!!!!        

 

 
 

 
 

NIEUWE LEERLINGEN     NIEUWE PEUTERS 
Nicola Felner -Lara van Gammeren -Lizz van de Graaf  Noud Leytens - Jurre Schellekens - Sarah Schweitzer 

Jort Hek - Flip Kuijsters - Sebas Lek - Bobbi van Schijndel  

Sophine Tienkamp - Tess Hooijmaaijers - Femke Hooijmaaijers 

 

 

      WELKOM OP SCHOOL            WELKOM OP  

 
 
 
 

OPENING BSO 
Afgelopen week hebben we samen de vso-bso geopend. Speciaal hiervoor was  

wethouder Annemiek van Rooij gekomen om met een aantal kinderen het lintje door 

te knippen. En tot slot kregen alle kinderen een lekkere cupcake. 

 

Juffrouw Sabine heeft er enorm veel zin in en ze heeft al veel leuke dingen met de  

kinderen gedaan; samen spelletjes spelen, armbandjes maken, kleuren, knutselen, 

buiten spelen, naar het speellokaal en zelfs muziekles van meneer Robin. Wij wensen 

de juf en alle kinderen veel plezier op de bso!  

 

De bso heeft ook een eigen Parro account! Je kunt Sabine bereiken door een bericht-

je te sturen via Parro.  

 

GEZOCHT: Pompoenen voor de bso, tijdens de vakantie bso in de herfstvakantie willen 

we pompoenen gaan uithollen. We zoeken er ongeveer 22.  

 

 

 

 

 

 

 

Luca Tollenaar - Femke Hooijmaaijers - Quint Leytens -  

Jort Hek - Lotje de Vroe - Anouk Binck - Teun van der Borst 

- Aron Leeggangers - Lizz van de Graaf -  

Stanley Pothoven - Mats van Dinteren - Brend Buijks -  

Bobbi van Schijndel - Lara van Gammeren - Abel Hovers - 

Saar Vink - Noud van den Heijkant - Emma van der Pluijm 

- Siebe van der Westen - Nicola Felner - Ise de Meijer -  

Lilly van Schijndel - Sanne van den Bos - Niek van Strien - 

Julia Timmermans - Amke Honcoop - Morris de Wit  
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SCHOOLPLAN 
Elke 4 jaar schrijven we een schoolplan. Uit dat plan halen we jaarlijks een aantal actiepunten waar we dat  

schooljaar aan gaan werken. Dit zijn onze punten voor het komende jaar:  

 

 

Jaarplan 2022-2023  
  

1.  Rekenimpuls voor de hele school.  

Het team kiest een nieuwe methode en maakt een gedegen implementatieplanning.  

In iedere groep is er dagelijks minstens 10 minuten aandacht voor het automatiseren.   

  

2. We draaien aan het einde van het jaar een eigen VSO, BSO en vakantieopvang.   

  

3. We bekijken met het gehele onderwijsteam onze bestaande kernwaarden, missie en visie en schaven bij waar  

nodig of wenselijk.  

  

4. We hebben burgerschap zichtbaar geïmplementeerd in ons onderwijs en doen onderzoek naar een nieuwe  

methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en mediawijsheid.   

  

5. We onderzoeken of en welke methode het team wenselijk vindt met betrekking tot beeldende vorming en tekenen. 

We komen in ieder geval tot een concrete doorgaande lijn van de groepen 3 t/m 8.   

  

6. We hebben een keuze gemaakt tussen papieren en digitale (niet-methodegebonden) toetsen voor specifieke  

groepen.  

  

7. We zijn een gecertificeerde opleidingsschool voor stagiaires van de Pabo.   

  

8. We hebben een vastgesteld beleidsstuk Informatie, Beveiliging en Privacy (IBP).  

  

9. We kunnen aantonen dat we uit kinderen halen wat er in zit.  

  

10. De opbouw van het aanbod is opgenomen in het schoolplan.  

  

11. We bieden een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep 

(passen bij de mogelijkheden en behoeften van het kind).  

  

12. In de schoolgids staan maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de metingen van de kwaliteit van 

school.   
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NIEUWE COLLEGA`S 
Mijn naam is Claire, ik ben geboren in 1980 en woon in Breda. Met passie heb ik op latere leeftijd 

voor dit vak gekozen; wat is er nu mooier dan het stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling? 

Het sfeervolle kleinschalige karakter van de Hoge Waai (en Raamsdonk), spreekt mij erg aan.  

 

Aan het einde van een dag hoop ik dat elk kind zich gezien heeft gevoeld. Ik geloof in de kracht 

van spelenderwijs leren. Waarden die ik meeneem zijn: veiligheid, autonomie, (zelf)vertrouwen, 

samenwerking, plezier en zelfontplooiing.  

 

In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig in de natuur en houd ik van reizen (vreemde talen &  

culturen). Ik kijk ernaar uit om er samen met jullie een mooi jaar van te maken!  

 
Groetjes, leerkracht van groep 1 & 2   

 

 

Alweer een weekje aan het werk in groep 1/2 A op de gezellige Basisschool De Hoge Waai.  

Mijn naam is Inge Kremer. Ik woon samen met Jan in een fijn oud huisje in Oosterhout.  

 

Samen hebben we vijf kinderen die door het hele land wonen. Inmiddels meer dan 30 jaar  

ervaring in de kleuterbouw. Ik heb er onwijs veel zin in om de kinderen een onvergetelijke  

kleutertijd te bezorgen. 

 

 

 

 

STAGIAIRES 

Dit schooljaar zullen er drie eerstejaars Pabo studenten werkzaam zijn. Ze starten vanaf volgende week in groep 3, 6  

en 8. In de volgende nieuwsbrief zullen ze zich voorstellen. We hopen dat ze een leuk en leerzaam jaar zullen hebben! 

 

 

GEZONDE LUNCH 
Dat klinkt logisch, maar wat verstaan we nu onder een gezonde lunch? En waarom is gezond 

eten op school belangrijk? 

Je kind is volop in de groei. Daarom is het belangrijk om ook op school te eten en drinken volgens 

de Schijf van Vijf. Dan krijgt je kind alle producten en voedingsstoffen binnen die goed voor haar  

of hem zijn.  

 

We geven jullie graag een aantal gezonde ideeën via de website van het voedingscentrum:  
Volkorenbrood en bruinbrood zijn de gezondste keuzes. Je kunt dit afwisselen met volkoren knäc-

kebröd, havermout of muesli. Gezond beleg is bijvoorbeeld 100% pindakaas, 30+ kaas, groente 

en fruit. Denk ook aan halfvolle melk en fruit voor erbij.  

 

Een gezond ontbijt en een gezonde lunch helpt je kind alle voedingstoffen binnen te krijgen die nodig zijn om goed te 

groeien. Voor meer ideeën en tips, neem eens een kijkje op: www.voedingscentrum.nl  

 

Met het team hebben we afgesproken dat we koek en snoep weer mee terug naar huis geven.  
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OUDERS GEZOCHT 
We kunnen jullie hulp goed gebruiken en wel voor de volgende taken! 

 

Biebouder  

we zijn op zoek naar een enthousiaste biebouder die elke donderdagochtend van half 9 tot 11u wil helpen  

bij het uitzoeken van de boekjes en het uitlenen. Elke week komen alle klassen om de beurt langs om 

een boekje te lenen, dit doe je samen met nog 2 ouders.  

 

Heb je interesse stuur dan een mailtje naar: directie@dehogewaai.nl. Heb je interesse, maar komt 

het dagdeel niet uit, dan kunnen we altijd kijken wat de mogelijkheden zijn!  

 

Hulpouder voor de begeleiding van Oekraïnse kinderen  

We zijn heel blij met alle hulp die we kunnen krijgen om onze twee leerlingen te begeleiden. Met een 

uurtje per week op een ochtend zijn we al enorm geholpen. De leerkracht legt een werkje klaar wat je samen met ze 

mag maken.   

 

Zou je dit leuk vinden, of ken je iemand in je omgeving die dat leuk vindt, zou je dan een mailtje willen sturen naar  

Sacha.kauffeld@dehogewaai.nl? We komen graag in contact! 

 

Klassenouder 

Voor een aantal groepen zijn we op zoek naar een klassenouder.  

De officiële vacature vindt u onderaan in deze nieuwsbrief.  

- Peuters maandag/donderdag 

- Peuters dinsdag/vrijdag 

- Groep 1/2A 

- Groep 1/2B  

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar: chantal.choenni@dehogewaai.nl  

 

Bestuurslid/secretaris Kinderopvang 

Voor de stichting van de Kinderopvang zijn we op zoek naar een secretaris.  

De gehele vacature staat onderaan de nieuwsbrief.  

 

 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
Vrijwillige bijdrage tussenschoolse opvang 

Elke dag, met uitzondering van de woensdag, zijn er 3 vrijwilligers op school die ons ondersteunen tijdens het  

overblijven: tijdens het buitenspelen en in de rustruimte. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.  

Om dit mogelijk te maken, vragen we aan alle ouders een vrijwillige bijdrage van €35,- per kind per jaar.  

Binnenkort ontvangen jullie van ons een betaalverzoek via Parro.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage ouderraad 

Het is de kers op de taart, de inzet van de or is onmisbaar op school. Zij ondersteunen de leerkrachten tijdens  

activiteiten in de klas, zijn ons 1e aanspreekpunt en regelen leuke attenties tijdens Sinterklaas, Kerst,  

Kinderboekenweek en op nog veel meer momenten in het jaar. Tijdens de algemene ledenvergadering  

van 3 oktober informeren ze de leden (alle ouders) over hun activiteiten. Om deze activiteiten mogelijk te maken vra-

gen zij een vrijwillige ouderbijdrage van €11,- (per kind) (vaststelling van het bedrag tijdens de algemene ledenverga-

dering). Hier ontvangen jullie na de alv van 3 oktober een betaallink voor.  

 

Indien je als ouder moeite hebt met het betalen van deze bijdragen, informeer dan op school naar de mogelijkheden.  

Wellicht is de kindregeling van de gemeente of stichting leergeld een optie. School kan je daarbij ondersteunen.  

 

Nummer 1 

 September 2022 



      

RETOUR TSO 
Afgelopen week zijn de bedragen die nog op de TSO kaarten open stonden teruggestort.  

 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Maandag 26 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 4 individueel en met hun groep  

gefotografeerd. 

 

Willen de peuters van de peutergroep di/vrij om 09.05 uur allemaal aanwezig zijn, want om 09.10 uur worden ze  

gefotografeerd. 

 

In de middag worden de groepen 5 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 (14.30 uur) 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 vanaf maandag 19 september via emailadres  

chantal.choenni@dehogewaai.nl. De inschrijving sluit op donderdag 22 september. 

 

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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Stichting Kinderopvang De Hoge Waai, is een kleinschalige organisatie die nauw verbonden is aan basisschool  

De Hoge Waai. We bieden vier ochtenden per week peuteropvang en drie dagen vso en bso. Bij ons is ieder kind 

uniek. We besteden veel aandacht aan persoonlijke groei en ontwikkeling van de kinderen. 

 

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. De kinderopvang kent daarom een bestuur op afstand. Per direct 

zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid/secretaris. Ben je geïnteresseerd in de kinderopvang en wil je graag  

meedenken hoe we dat op een eigentijdse manier kunnen vormgeven, dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Wat zijn je taken? 

Je maakt deel uit van een team met drie bestuursleden. De taak van het bestuur is om gezamenlijk te werken aan  

een ondernemende en vernieuwende kinderopvang. Binnen het bestuur draag jij in het bijzonder zorg voor het  

secretariaat. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. De secretaris verzorgt de agenda en de notulen van het  

overleg.  

 

Wij zoeken een bestuurder die kennis heeft van bedrijfskundige zaken, communicatief vaardig is en creatieve ideeën 

goed kan overbrengen en overlaten aan de medewerkers binnen de organisatie.  

 

Het betreft een onbezoldigde functie.  

 

Reageren op deze vacature kan tot en met 30 september via judith.zomers@dehogewaai.nl.  

Informatie is te verkrijgen bij Romy van der Pluijm (romy.van.der.pluijm@dehogewaai.nl) en/of  

Tessa Vermeij (tessa.vermeij@dehogewaai.nl)  
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Houd jij van Hey… jij daar!! 

spelen, sporten 

en spelletjes? 

 
Ben jij: 

3, 4, 5 of 6 jaar 

 

 

Schrijf je dan in voor: 

PEUTER-KLEUTERGYM 

 

 
Kom vanaf maandag 5 september van 14.45u tot 15.45u naar het 

speellokaal van De Hoge Waai en beleef een te gekke sport en spel 

middag!! Wekelijks bieden wij superleuke speellessen aan met bekende 

thema`s.  

 

Kinderen die bij onze BSO zitten mogen gratis aansluiten 

 
Kosten: 100 euro voor een heel schooljaar. 

 

Schrijf je in bij Judith (judith.zomers@dehogewaai.nl)  
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