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               GEFELICITEERD!!!!        

 
 
 
 

ONDERZOEK NIEUWE SCHOOLTIJDEN 
Dank jullie wel voor het zo zorgvuldig en in groten getale invullen van de enquête. 69% van de ouders heeft de  

enquête ingevuld en daar zijn we heel blij mee.  

 

We denken dat we hiermee een duidelijk beeld hebben van de wensen en meningen van jullie als ouders. De  

werkgroep gaat nu onder begeleiding van PentaRho alle gegevens bekijken en neemt daarbij ook de enquête van  

de leerkrachten mee. 

 

Na de eerste inventarisatie gaat de werkgroep brainstormen over mogelijke ideeën en dat zal in januari worden  

besproken met Ronald de Bie. Daarna volgt er natuurlijk weer een terugkoppeling naar team en ouders. 

 

 

REKENAUDITS 
We hebben in ons schoolplan dit jaar bestempeld als ons rekenjaar. Dat betekent dat we onder andere onze  

instructie nog efficiënter willen maken, waarmee we alle kinderen nog beter op niveau willen bereiken.  

 

We doen dit door onze lessen EDI in te richten. Ook gaan we ons dit jaar oriënteren op een nieuwe rekenmethode.  

In dit traject worden we begeleid door Annemie Wouters van EDUX. 

 

Op 18 en 25 november heeft zij klassenbezoeken afgelegd en daarbij gekeken naar het toepassen van de  

EDI lesfasen naar hoe we de instructie vormgeven. Ook of en hoe leerkrachten rekening houden met  

de verschillen binnen de rekenles kwam aan de orde. 

 

Annemie was erg onder de indruk van de structuur en het klassenmanagement dat in alle groepen terug te zien was. 

 Er heerst een prettige en goede werksfeer en de lesfasen van EDI zijn in alle groepen terug te zien. Voor 

elke leerkracht heeft Annemie nog tips en tops op een rijtje gezet, waarmee we nog meer de puntjes op 

de i kunnen gaan zetten. Het waren leerzame klassenbezoeken. 

 

 

 

 

Femme Tienkamp -  Julian van Bavel - Rick Romme  

 Joey Scholte - Isabelle Kievits - Jari Lips - Freya Schweitzer - 

Maud van Dortmont - Bobbie Govaerts - Teun Lasterie -  

Dirk Verberne - Robin Hallie - Rik van der Pluijm -  

Job den Dekker   
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NIEUWS VAN DE LEERLINGENRAAD 
Hallo, wij zijn de Voorzitter en de Secretaris van de leerlingenraad. We hebben overlegd met de andere kinderen uit  

de leerlingenraad en met Juf Wendy over dingen die nog verbeterd kunnen worden aan onze school. 

 

Voor de kerstvakantie hebben we gekozen voor het onderwerp de toiletten. Er klaagden veel kinderen dat er  

spiegels op de toiletten moesten komen. En wij merkten op dat de toiletten vaak vies zijn en daarom wilden we ook  

wc-borstels aanschaffen. We hebben daarvoor een brief aan onze directrice geschreven. En ze heeft ons het budget 

van €75,- gegeven om de toiletten te verbeteren. We hebben dus op internet gekeken naar spiegels en wc-borstels,  

en we hebben nu al de spiegels besteld. We gaan nog veel andere dingen uitvoeren met de leerlingenraad. En we 

hopen onze school zo te verbeteren. 

 

Vriendelijke groet: 

 

Alle leden van de leerlingenraad. 

 

 

ZELFTESTEN GROEP 6,7 EN 8 
Zoals u waarschijnlijk al heeft gehoord, is er vanuit het RIVM een dringend advies tot zelftesten in groep 6, 7 en 8. De 

leerlingen hebben de eerste zelftesten al ontvangen en er is aandacht besteed aan het belang van het afnemen  

van de zelftesten. 

 

Wij als school vinden het belangrijk om mee te werken aan dit advies. Na de piek van de afgelopen weken, is het nu 

gelukkig weer rustig op school wat betreft Corona en we hopen dat zo te kunnen houden.  

 

 

NIEUWS VAN DE SPEELWAAI 
Deze maand nemen we van een aantal peuters afscheid, die gaan naar de kleuters! 

Teun, Robin, Jip, Jens en Milan Berkhof. Zij worden allemaal 4 in de kerstvakantie. 

Wij wensen ze veel plezier op de basisschool! 

 

In januari verwelkomen wij nieuwe peuters Lotte, Brend, Matz & Jort op maandag/

donderdag en op dinsdag/vrijdag Kaja. Hopelijk zijn ze snel gewend en voelen ze zich snel 

thuis bij ons! 

 

Deze maand werken wij aan het december thema van Uk & Puk 

Eerst hebben wij aan Sinterklaas gewerkt.  Met een pakjesboot in de groep er is een verlanglijstje gemaakt en we  

hebben de periode afgesloten met een leuke Pietengym. Ook kregen we nog bezoek van de Piet en Sinterklaas en 

hebben peuters allemaal een mooi cadeautje gekregen! 

 

Nu gaan we aan de kerst werken en zijn we begonnen met onze kerstboom versieren samen met de peuters. 

We gaan nog een kerstboom en een kerstlichtje knutselen en een kerstliedje leren. We sluiten af met een gezellige 

kerstlunch voor de kerstvakantie op donderdag en vrijdag. 

 

Wij wensen alvast iedereen gezellige feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar! 

 

Juf Debby, Juf Bianca en Juf Vanessa 

 

 

Nummer 3 

december 2021 



      

ACTIE VOOR VOEDSELBANK 
Door een succesvolle actie vorig jaar voor de Voedselbank willen we dit jaar de  

actie nog eens over doen.  Daarom zamelen wij ook dit jaar weer zoveel mogelijk 

goederen in voor de Voedselbank. 

 

Als u thuis iets kunt missen, dan mag u het product/producten vóór 21 december 

inleveren op school bij meneer Frans. 

 

Het begin is weer gemaakt.  Wij zorgen ervoor dat de producten worden  

afgegeven aan de Voedselbank. Alvast enorm bedankt voor uw bijdrage. 

 

GEZOCHT: 

Overblijfouder 
We zijn op zoek naar een overblijfouder voor op maandag en een invaller voor het overblijven. Vind u het leuk om te 

komen helpen en/of bij te springen indien nodig, stuur dan een mailtje naar: judith.zomers@dehogewaai.nl. U krijgt hier 

een vergoeding voor.  

 

 

Biebouder 
Zoals u wellicht weet, kunnen de kinderen iedere week op donderdagochtend boeken lenen in onze schoolbieb.   

Deze bieb wordt gerund door heel enthousiaste ouders. Sinds begin van dit schooljaar zijn dat Tess Vermeij,  

Nancy van Meel en Ferry Lasterie. Ferry heeft aangegeven te stoppen ivm werk en nu zijn we op zoek naar een  

andere ouder.   

Heeft u zin om op donderdagochtend te komen helpen stuur dan een mailtje naar: judith.zomers@dehogewaai.nl. 

 
 

 

KERSTVIERING 
Vrijdag 24 december vieren we de kerstviering op school. We beginnen met een gezellig ontbijtje in de klassen en  

hebben daarna nog meer leuke activiteiten op de planning staan. Verdere informatie volgt nog via parro. 

 

De leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.  

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 
Ik ben Annet Kuijsters ben 16 jaar oud en ik woon in Waspik. Mijn hobby’s zijn: hockeyen en  

leuke dingen doen met vrienden en familie. Ik werk in De Plus in Waspik en ik zit op Curio zorg 

en welzijn in Breda.  

 

Ik kom op deze school stage lopen in groep 1-2 bij juf Fleur en later in groep 4 bij juf Sonja  

als onderwijsassistent. 

 

ik hoop een leuke tijd en een goede indruk achter te laten op de leerlingen, ouders en leer-

krachten. Ik wil zorgen dat alle leerlingen zich op hun gemak voelen in de klas en naar  

mij toe durven te komen als er iets is. 
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