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JARIGEN IN OKTOBER
Miro van Timmeren - Julian Hooijmaijers - Mees Honcoop
Cattleya Nicolic - Sebastiaan Gravesteijn - Storm Koene
Yoram Samuel Gojo - Joene van de Ven Lana van Seeters - Jaylin Rullens - Ivan van Roij Maas Zijlmans

GEFELICITEERD!!!!
NIEUWE PEUTERS
Senna Hooijmaijers - Sien de Wijs

WELKOM OP DE SPEELWAAI

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS (NPO)
De coronacrisis heeft natuurlijk veel gevraagd, ook van leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs. Daarom trekt
de overheid extra geld uit voor het Nationaal Programma Onderwijs. Ook op De Hoge Waai ontvangen we dit extra
geld. We zetten dit geld in voor:
* impuls voor ons rekenonderwijs: scholing en materialen
* traject executieve functies door een gedragsspecialist voor het team
* ondersteuning in de klas door een leerkracht
* aanschaf van extra materialen
* één dag in de week een gedragsspecialist in de school die ambulant is.
In het jaarplan beschrijven we onze doelen. Tijdens de algemene ledenvergadering van de or volgt een toelichting.

JAARPLAN
Ieder jaar stellen we als team een jaarplan samen. Wat zijn onze doelen voor dit jaar en hoe willen we die gaan
bereiken. Voor komend schooljaar hebben we in ieder geval vastgelegd dat het een rekenjaar gaat worden,
we worden hierbij begeleidt door Edux. Meneer Jasper volgt de opleiding tot rekencoördinator, we doen onderzoek
naar een nieuwe methode en alle leerkrachten hebben de cursus Met Sprongen Vooruit gevolgd.
Daarnaast gaan we onder begeleiding van juffrouw Mèlanie met het team en later ook met de kinderen actief aan
de slag met de executieve functies. Hiermee werken we aan de werk- en leerhouding van kinderen en hun
autonomie. Die autonomie komt ook terug bij rekenen en het verder vormgeven aan de Leerlingraad.
Daarnaast willen we dit jaar officieel een opleidingsschool voor stagiaires worden, onderzoeken we hoe wij
vormgeven aan burgerschapskunde, wat de voor- en nadelen zijn van digitaal toetsen en gaan we met een
werkgroep een onderzoek doen naar andere schooltijden.
Wij houden u tussentijds van de voortgangen op de hoogte.
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ONDERZOEK NAAR ANDERE SCHOOLTIJDEN
Het afgelopen schooljaar hebben we, door corona, een continurooster gedraaid. We zien dit als een goede ervaring.
Vanuit de gesprekken met ouders, or, mr en de koffie/thee uurtjes krijgen we regelmatig de vraag of we het
continurooster willen invoeren als vast rooster. Daar zijn we nog niet aan uit. Welke tijden gaan we draaien?
Hoe regelen we de TSO? Wanneer hebben de leerkrachten pauze en vooral wat doet dit voor de leerlingen? Er zijn
diverse modellen mogelijk en vooral willen we de ouders hierbij betrekken.
Omdat deze vraag leeft, hebben we met het team besloten om komend schooljaar een onderzoek te gaan doen
naar andere schooltijden. Daar gaan we een externe deskundige bij betrekken: Ronald de Bie. Hij heeft op diverse
scholen het onderzoek begeleidt. In het proces gaan we de ouders betrekken door het organiseren van een webinar,
een koffie/thee uurtje met dit thema en een ouderraadpleging.
De werkgroep bestaat uit:
Tessa Vermeij (MR), kinderen in groep 4 en groep 7, Mirella van Dortmont, kinderen in groep 5 en groep 7,
Fleur Hermus, leerkracht groep 1/2, Wendy Peters, leerkracht groep 8, Angela Maas, directeur, Ronald de Bie,
externe deskundige.

BERICHT VANUIT DE MR
Een nieuw schooljaar en ook nieuwe schooldoelen voor de MR om te volgen. Rekenen zal dit jaar het grootste
speerpunt zijn van De Hoge Waai en met meneer Jasper (rekencoördinator) in de MR, worden we hiervan op de
hoogte gehouden.
Ook zullen we als MR betrokken zijn bij het schooltijden onderzoek (continu rooster v.s. huidig rooster), door in de
werkgroep plaats te nemen.
We vinden het als MR belangrijk om jullie stem als ouders te horen. Zijn er zaken die je bespreekbaar wilt maken of heb
je een advies? Mail dan naar mr@dehogewaai.nl of kijk op https://www.dehogewaai.nl/mr wie in de MR zit en spreek
ons gerust aan!

FEESTWEEK
De Hoge Waai 50 jaar! En dat hebben we geweten. Wat een geweldige week hebben we gehad. Samen met
kinderen, ouders, collega’s en sponsoren hebben we er een bruisende week van kunnen maken. En ook de mensen
in het dorp hebben ons regelmatig kunnen zien (in ieder geval die vreemde vossen in het dorp). Van Efteling tot
sporten. Van dansen tot speuren. Van slapen (of niet) tot spelen in wel 4 speeltuinen. We hebben het allemaal
gedaan en we hebben samen genoten van ieder moment.
Voor nu gaan we weer even terug naar het gewone ritme, maar we zijn nog niet klaar. Aan het einde van het
schooljaar zal er nog een groot feest komen, waarbij iedereen is uitgenodigd om deze bijzondere mijlpaal met ons
te vieren. Fijn dat er al verschillende ouders zijn, die zich aangemeld hebben om dit feest vorm te gaan geven.
Want samen gaan we ook daar een bruisende avond van maken.

ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERRAAD
Maandag 4 oktober 20.00 uur is de Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad. Een vergadering speciaal voor
u als ouder. In deze vergadering vertellen wij u wat zij zoal het afgelopen jaar geddaan hebben en krijgt u inzage in
onze financiële stukken. Ook zal Angela Maas een presentatie geven over de inzet van de NPO gelden
Bent u er dan ook bij? U bent van harte welkom. Aanmelden kan via de Parro app, aanmelden is nodig
zodat we weten hoeveel ouders er komen. Wij zorgen voor een kopje koffie/thee!
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INFORMATIEAVOND DONDERDAG 7 OKTOBER
Beste ouders,
Wat fijn dat we jullie weer in de school kunnen uitnodigen. We kijken er naar uit.
Voor donderdag aanstaande staat de informatieavond van de Hoge Waai gepland. We willen hierbij zo ver
mogelijk aansluiten bij onze bestaande opzet. Toch vragen we u (in verband met ieders gezondheid) de volgende
afspraken in acht te nemen.


Er komt 1 ouder per gezin naar de informatieavond.



U bezoekt alleen de klas van uw kind(eren) en verlaat na het bezoek direct de school.



We bieden 2 tijdsblokken voor de binnenkomst aan, in Parro kunt u middels aanwezigheid aangeven voor
welk tijdsblok u kiest. De gekozen tijd geeft dus het moment van binnenkomst aan. Op die manier hopen
we voor een betere spreiding te kunnen zorgen.



Er is een tijdsblok van 18.00 uur tot 18.45 uur en een tijdsblok van 18.45 tot 19.30 uur.



Alle kinderen van groep 8 worden met 1 ouder om half 8 verwacht in de aula (het handvaardigheidlokaal),
zij zullen daar informatie ontvangen met betrekking tot het advies en het Voortgezet Onderwijs. Zij kunnen
ook in één van de eerdere blokken de klas bezoeken.



U ontvangt vooraf een informatieboekje. Neemt u deze mee tijdens het bezoek. Uw kind zal u aan de hand
van dit boekje meer informatie geven in de klas.

Wij hopen er samen weer een informele en informatieve avond van te maken.

TSO
Vanwege het grote aantal leerlingen dat gebruik maakt van de tso, gaan we de groep opsplitsen. Eén groep gaat
eerst buitenspelen en dan eten, de andere groep start met eten en gaat daarna naar buiten.
We zijn nog op zoek naar een invaller voor het overblijven. Vind jij het leuk om af en toe te komen helpen en/of bij te
springen indien nodig, stuur dan een mailtje naar: judith.zomers@dehogewaai.nl. Enorm bedankt voor je aanmelding!
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GO2MOVE
Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 10) kun je vanaf dinsdag 12 oktober voortaan iedere
dinsdag van (15.45u tot 16.45u) gaan sporten met Meneer Stijn.
Heb je zin in een te gekke sportmiddag onder begeleiding van vakdocent gym Meneer Stijn schrijf je dan in bij
Judith (judith.zomers@dehogewaai.nl). Kosten dit schooljaar zijn € 50,-.

KLEDINGINZAMELING
Vrijdag 5 november organiseert de Ouderraad weer een kledinginzameling.
Tussen 08.15 en 08.45 uur kunt u bij de ingang aan de Cornelis Oomestraat uw spullen inleveren.
De spullen die u kunt inleveren, zijn:
- kleding
- beddengoed (hoeslakens, lakens, dekbedovertrekken, kussenslopen)
- gordijnen
- vitrage
- handdoeken
- theedoeken
- handschoenen
- hoeden en petten
- ondergoed
- riemen
- (sport)sokken (per paar)
- (strop)dassen
- tafellakens
- tassen
Graag uw spullen verpakt in plastic zakken inleveren, omdat dit de beste bescherming biedt tegen vuil en nattigheid.
De opbrengst van de kledinginzameling wordt volledig gebruikt om leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen
organiseren.
Wij waarderen u bijdrage enorm!

Schoenen en rugzakjes voor Gambia
Op 5 november zamelen we ook schoenen en rugzakjes in voor Gambia.
Alle schoenen zijn welkom, zoals; kinderschoenen, schoenen voor volwassenen, slippers, laarsjes, voetbalschoenen enz.
U kunt de schoenen en rugzakjes tussen 08.15 en 08.45 uur inleveren bij de ingang aan de Cornelis Oomestraat.
*Vermeld er wel even bij dat het voor de Gambia-actie is*
Wilt u de schoenen, per paar, aan elkaar binden. Graag verpakt in plastic zakken aanbieden.
Namens de mensen in Gambia bedankt!
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EVEN VOORSTELLEN
Hoi! Ik ben Anouk van den Heuvel en ben 18 jaar.
Ik woon in Werkendam. Dit jaar ben ik tweedejaars student
aan de PABO op Avans Hogeschool in Breda. Voordat ik aan de PABO begon, heb ik
mijn havodiploma gehaald op het Altena College in Sleeuwijk. Ik houd van sport en ben vaak te
vinden bij onze plaatselijke voetbalclub; Kozakken Boys. Daarnaast vind ik het erg leuk om met
vriendinnen af te spreken.
Ik heb erg veel zin in mijn stage op ‘De Hoge Waai’!

Hallo allemaal!
Mijn naam is Luna Sira en ik ben achttien jaar oud. Ik woon in Oosterhout. Ik heb mijn
havodiploma gehaald op het Mgr. Frencken College in Oosterhout.
Momenteel ben ik tweedejaars student aan de PABO op Avans Hogeschool in Breda.
Buiten school heb ik twee banen. Ik ben in het weekend te vinden als leidinggevende bij
Jumbo Arkendonk en door de week geef ik bijles aan kinderen bij het bedrijf Miboo.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn en om leuke dingen te doen met
vrienden en vriendinnen. Ik kijk erg uit naar mijn komende stageperiode op De Hoge Waai met
jullie leerlingen en team, de eerste helft van dit jaar loop ik stage in groep acht.

Hoi, mijn naam is Isa Hanegraaf. Ik ben 20 jaar en kom uit Hank. Ik zit in het tweede jaar
van de Pabo op Avans. Hiervoor heb ik de Havo gedaan op het Dongemond College.
Mijn hobby´s zijn dansen en zingen. Ik heb veel zin om stage te gaan lopen bij de Hoge
Waai!

Mijn naam is Astrid ter Heerdt, 49 jaar, moeder van twee dochters (10 en 7 jaar) en ik woon in het
dorpje Langeweg.
Als vierdejaars student van de deeltijdopleiding tot Leraar Basisonderwijs verwacht ik mijn studie
na deze stage op De Hoge Waai af te ronden. Het hele schooljaar geef ik samen met
meester Jasper les aan groep 7.
Voorheen ben ik werkzaam geweest in het bankwezen en heb het roer enkele jaren geleden
volledig omgegooid om te doen waar ik (nog) gelukkiger van word: luisteren naar kinderen en ze
op weg helpen in hun ontwikkeling.
Naast mijn opleiding zet ik mij graag in voor allerlei activiteiten binnen ons dorp, lees ik veel boeken en volleybal ik.
Graag tot ziens op of rond De Hoge Waai!
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KINDERBOEKENWEEK

WORDEN W AT JE WI L
Van 6 tot en met 17 oktober is het Kinderboekenweek met het thema Worden wat je wil.
We hebben een leuke brochure gemaakt met daarin onze activiteiten tijdens de Kinderboekenweek, maar ook
boeken- en digitips en leuke opdrachtjes. Het magazine vind u via deze link:

https://magazines.theek5.nl/tips-voor-ouders-kinderboekenweek-2021-theek-5/cover/

