
      

JARIGEN IN JANUARI 

 
 

     

 

 

         

 

               GEFELICITEERD!!!!       

 

NIEUWE LEERLINGEN       NIEUWE PEUTERS  
Robin Hallie - Teun Lasterie - Jens de Ronde - Milan Berkof      Brend Buijks - Lotte den Dekker - Mats van Dinteren -   

             Jort Hek - Kaja Foltijn  

 

 

WELKOM OP SCHOOL 

 

NIEUWS VAN DE MR 
De afgelopen periode heeft de MR met name gesproken over het onderzoek naar de andere schooltijden, de inzet 

van de NPO-gelden, het monitoren van de jaarplanontwikkelingen zoals het rekenonderwijs en het vergroten van de 

autonomie bij de kinderen.  

 

Daarnaast zijn de leden van de MR actief binnen de MR Academy om zich verder in te lezen in onderwerpen die  

belangrijk (kunnen) zijn voor MR-leden. 

 

Op donderdag 20 januari hebben we helaas ook de laatste vergadering gehad met onze secretaris Daisy van der  

Weijden. We hebben haar leren kennen als een bevlogen en betrokken MR-lid en zullen haar inzet zeker gaan missen.  

Daisy, dankjewel voor jouw betrokkenheid en deskundigheid! Wij wensen jullie heel veel plezier en geluk op jullie  

nieuwe stek. 

 

EDUX TRAJECT PEUTER EN GROEP 1t/M 4 
Vorige week zijn de pedagogisch medewerkers van de peutergroepen samen met de leerkrachten van  

groep 1 t/m 4 gestart met de eerste bijeenkomst over de ontwikkeling van jonge kinderen. 

 

Het gaat hierbij om de doorgaande lijn van peuters naar kleuters naar groep 3 en 4 met als belangrijkste  

aandachtspunt: de krachtige speelleeromgeving. 

 

Hoe richten wij die speelleeromgeving zo in dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Wat moeten kinderen  

leren, hoe leren ze en welke basisvaardigheden moeten dan op orde zijn? 

 

We doen dit onder leiding van Anouk Brons van EDUX. De eerste bijeenkomst was enorm inspirerend, gelukkig hebben 

we er nog 3 te gaan. Wij kijken uit naar de volgende! 

 
 

Wout Bruinsma - Juul Stassar - Tim Jonkers - Vic Wanrooij - 

Milan Berkhof - Roan Leeggangers - Jens de Ronde -  

Liv Blom - Mercedèz Rullens - Levi Frijlink - Mees Cruijssen - 

Aron van der Pluijm - Manou Schaerlaeckens - Fay Smits - 

Lyam Smits - Dali van Timmeren - Floor Lasterie -  

Blythe Leenaars - Mark Lucas - Djustin van der Made -  

Megan Kivits - Milo Jansen  
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EXECUTIEVE FUNCTIES 
Zoals beschreven in nieuwsbrief 2 (nov 2021), zijn we op De Hoge Waai gestart met de executieve functies.  

 

    
 

 

Om de paar weken staat er een nieuwe functie centraal en bespreken we dit in de klassen, waarbij we degene die  

al eerder zijn aangeboden ook steeds terug laten komen. Hierdoor worden de begrippen herkenbaar en kunnen de 

leerlingen er ook zelf naar handelen. Inmiddels zijn de volgende twee executieve functies ook in de klassen  

aangeboden.  

 

We hebben gesproken over flexibiliteit, hierbij hoort de term: “Gooi je roer om!” 

In de klas hebben we een filmpje bekeken hoe een hond een bot door een luik kan krijgen en dat de hond steeds  

zijn plan moest aanpassen om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Dit hebben we teruggekoppeld naar ons  

onderwijs en besproken wanneer en hoe je je plan moet of kan bijstellen en wat dit met je doet. We bedenken  

samen handvatten hoe je hiermee om kunt gaan. 

 

De volgende die is besproken is emotieregulatie, met de term: “Let op je toerenteller!”  

Hierbij proberen we de leerlingen bewust te maken hoe je reageert op een ander en situaties. Ook een stukje  

herkenning wordt besproken. Wat voel je van binnen opborrelen wanneer je hoog in je emoties zit? Welke stappen  

kan je dan zetten? Hoe ga er mee om?  

                                                                     
 

 
 
 
 

Nummer 4 

Januari 2022 



      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SMIss 
 

 

Nummer 4 

Januari 2022 

 

 

 

 

 

 
Betreft: Kortingsperiode verlengd! Schrijf snel in en ontvang 25 euro korting. 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 
Het zijn gekke tijden. Maar ondanks alle Corona maatregelen die nu gelden, blijven wij positief en 
kijken uit naar de start van onze voorjaarsronde in maart 2022. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij 
bij RKBS De Hoge Waai van start.  
 

Voor wie? 
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 
Ook voor kinderen met dyslexie. 
 

Wanneer is de typecursus? 
Startdatum: maandag 7 maart 2022 
Lestijd: 16:00 tot 17:00 uur 
Leslocatie: RKBS De Hoge Waai, Kerkstraat 33 4944 XB RAAMSDONK 
 
 

Schrijf nu in en maak nog gebruik van de vroegboekkorting! 
 
Inschrijven t/m vrijdag 31 januari:  € 160 
Inschrijven vanaf zaterdag 1 februari: € 185 
 
LET OP: er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL 

 
Typetuin en de Corona maatregelen 
Wij blijven positief naar de toekomst en kijken vol vertrouwen uit naar de startperiode in maart.  
 
Bij inschrijving bieden wij de volgende zekerheden:  
1. De inschrijving kun je kosteloos annuleren tot 21 februari 2022. 
2. Wij hebben een protocol opgesteld hoe wij omgaan met betrekking tot de bestrijding van Corona. 
Denk aan schoonmaken lesmateriaal, 1,5 meter afstand, dragen van een mondkapje, etc. 
 

Waarom blind leren typen? 
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en 
foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, 
wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach. 
 

Wat heb je thuis nodig? 
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 

 
Aanmelden 
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 
VOL = VOL. Schrijf dus snel in. 
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   
 
Team van de Typetuin 
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