
      

JARIGEN IN MAART 

 
 

     

 

 

         

 

 

               GEFELICITEERD!!!!       

 

NIEUWE LEERLINGEN        
Loulou Blom - Liz van den Bosch - Max Willart              
 

 

WELKOM OP SCHOOL 

 

 
 

OUDERENQUÊTE  
In de afgelopen periode heeft u als ouder de ouderenquête in kunnen vullen. 

Dit is door 41 ouders gedaan. Helaas is dit een te laag aantal om een betrouwbare meting te  

kunnen doen.  

 

Wel zijn wij dankbaar voor de ingevulde enquêtes, omdat we daar als team toch onze  

feedback uit willen halen. Zo zien we dat kinderen graag naar school komen en zich hier ook  

veilig voelen. Dat vinden we het mooiste compliment.  

 

Daarnaast zijn de ouders gemiddeld zeer tevreden over de vakbekwaamheid van de  

leerkrachten en het contact dat zij hebben met de medewerkers van onze school.  

 

Tenslotte geven deze ouders gemiddeld aan dat er een leerpunt voor de school is wat betreft het aansluiten bij het 

niveau van de leerlingen, met name op het aanbieden van voldoende uitdaging. Dit zal het team zorgvuldig  

evalueren. De ouders die de enquête hebben ingevuld geven de school gemiddeld een 8,6 en daar zijn we trots op.  

 

Dank voor het invullen! 
 

 

Lucas v/d Bos - Haby Gagigo - Jelle van Dortmont  

Loulou Blom - Jens Verschuren - Noud den Boer 

Isa da Silva - Fedde van Meel - Jasmijn van den Kieboom -  

Stan Hoeke - Ishmaila Sanneh - Mats Schepers -  

Tess Schepers - Liz van den Bosch - Max Willart 
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EDUX TRAJECT PEUTER EN GROEP 1t/M 4 
De afgelopen weken hebben de peuterjuffen en de leerkrachten van de onderbouw scholing gevolgd over het  

belang van spelend leren bij jonge kinderen. We leerden hoe spel (en spelen) een positief effect heeft op de  

ontwikkeling van kinderen.  

 

De basis van komen tot spelen is zorgen voor een uitgerust brein, dus voldoende slaap en gezonde voeding. Zonder 

spel kunnen kinderen niet tot leren komen, dus is het belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteed en dat we het 

spel van kinderen naar een hoger niveau kunnen tillen. Hiervoor hebben we diverse handvatten gekregen.  

 

 

SMARTPHONES EN SMARTWATCHES 

Onze kinderen worden steeds smarter. Smartphones en - watches zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. 

Ze zorgen voor meer gemak, bereikbaarheid en handigheid. Maar op school kunnen ze ook zorgen voor afleiding en 

verkeerd gebruik. Daarnaast kan er natuurlijk altijd iets misgaan met deze dure apparatuur. 

 

We hebben op school het beleid dat leerlingen die hun telefoon mee naar school moeten nemen deze, voordat ze  

de school binnengaan, geheel uitzetten en in een kast leggen bij de leerkracht. Er is dan ook geen connectie meer 

met een eventuele smartwatch.  

 

Als uw kind tussendoor ergens van op de hoogte moet worden gebracht (bijvoorbeeld wat betreft overblijven, of als  

u niet op tijd kunt zijn om uw kind op te halen) kunt u naar school bellen. De boodschap zal dan door worden  

gegeven. Zo blijft school voor iedereen (en alles) een veilige plek. 

 
 
 

OEKRAÏNE 
Afgelopen week heeft er een overleg plaatsgevonden met de gemeente en alle onderwijsbesturen in de  

gemeente over het aanbieden van onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne.  

 

De eerste opvang zal gecoördineerd worden vanuit De Schattelijn en door de gemeente. Er is een intensieve  

samenwerking met De Fontein in Breda voor de opvang van nieuwkomers. 

 

Er zijn ook private initiatieven om vluchtelingen op te vangen. Indien u hier vragen over heeft kunt u mailen naar  

de directie (directie@dehogewaai.nl). 

 

 

DE HOGE WAAI ZINGT VOOR OEKRAÏNE 
Woensdag 16 maart hebben we als school uit volle borst het lied “We staan hier sterk” gezongen voor alle mensen  

in Oekraïne. Er zijn veel papa’s, mama’s, opa’s en oma’s komen luisteren. Tijdens het lied gingen kinderen met  

de pet rond. We hebben een heel mooi bedrag opgehaald van € 492,60.  

 

We willen alle ouders, opa’s en oma’s bedanken! 
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GEZONDHEIDSONDERZOEKEN 
Er is besloten om rondom het coronavirus het resterende schooljaar de 5 en de 10/11- jarigen nog op de GGD-locatie 

te zien, in de hoop dat dit ons allen duidelijkheid en rust geeft. 

 

Vanaf het schooljaar 2022-2023 zullen we de kinderen structureel weer op school zien, mits er geen veranderingen zijn 

in de huidige situatie rondom het coronavirus. 

  

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de jeugdverpleegkundige Steffie Roovers 

(S.Roovers@ggdwestbrabant.nl).  

U kunt ook altijd contact opnemen met onze coördinator: Tamrara, t.klaassen@ggdwestbrabant.nl of 06-53251389. 

  

We hopen jullie na de zomervakantie weer op school te kunnen ontmoeten, 

  

Met vriendelijke groet, 

Christine de Mes 

Operationeel manager JGZ 

GGD West-Brabant 

 

 

TYPECURSUS 
Goed nieuws! 

We hebben voldoende aanmeldingen om van start te kunnen gaan met de typecursus! De typecursus start op  

maandag 28 maart en de tweede les is op maandag 4 april. 

 

Er is nog plaats in de groep, inschrijven is nog steeds mogelijk 

Op dit moment zijn er 9 deelnemers. 

Er is plaats voor maximaal 18 deelnemers. 

T/m de 2e les kunnen kinderen instromen.  
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