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               GEFELICITEERD!!!!        
 

NIEUWE LEERLINGEN      
Kaatje van Strien   

 

 

WELKOM OP SCHOOL             

 
 

NIEUWS VAN DE LEERLINGENRAAD            

Hallo, wij zijn de leerlingenraad! Er zijn twee nieuwe leden bijgekomen dat zijn Noa en Maas uit groep 5.   

Floor (voorzitter) en Sven uit groep 6, Julot en Mette (secretaris) uit groep 7 en Kim en Roan uit groep 8 zitten er nog  

ook nog steeds in. 

 

We zijn al bezig met het schoolplein opruimen. Iedere klas doet dat een bepaalde week in het jaar. Nu zijn we bezig 

met het spelmateriaal voor de kinderen in de pauze (we zijn vorig jaar de klassen rond geweest om te vragen welk 

spelmateriaal ze wilden). We willen het spelmateriaal in kliko’s doen.  

 

VOORLEESWEDSTRIJD 
Rond de Kinderboekenweek begint het bij veel kinderen in groep 7 en 8 alweer te kriebelen, het is tijd voor de  

voorleeswedstrijd. Eerst werden er in groep 7 en 8 voorrondes gehouden. De kinderen die mee wilden doen,  

zochten een mooi, grappig, ontroerend of spannend boek uit en gingen op zoek naar een pakkend fragment.  

Na het oefenen thuis (met vooraf tips van de jury), mocht er dan eindelijk in de klas worden gelezen. Na deze  

spannende voorrondes gingen uit groep 7 Mette en Tess naar de finale en vanuit groep 8: Fileine, Abel en Fay. 

 

De jury bestond uit de ouders van de Boekenwaaier: Merlijne en Tessa, aangevuld met oud-jurylid Nancy. Vol spanning 

zaten beide groepen in de Boekenwaaier, geboeid te luisteren naar alle voorlezers. En dan wachten op de uitslag. 

Tromgeroffel! De winnaar die ons gaat vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd van de gemeente is geworden: 

Mette Wisselaar uit groep 7. We houden jullie natuurlijk op de hoogte! 

 

 

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING 
Het is niet toegestaan om met honden het schoolplein te betreden. We hopen op uw begrip. 

 

 

 
 

Timo van Bree - Kaylee Damen - Ryan Leppens -  

Anna Timmermans - Benjamin Neefs - Siem van Meel - 

Kaatje van Strien - Noortje Ippel - Grace van Vessem -  

Lize de Vroe - Joep Lankhaar - Lucas Hallie - Lieske Hovers 
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NIEUWS VAN DE VSO/BSO            
Goed nieuws! Vanaf 1 december starten we met twee nieuwe medewerkers op de vso/bso.  

Dat maakt ons team kinderopvang compleet.  

Juffrouw Petra zal op maandag en donderdag aanwezig zijn voor de begeleiding van de leerlingen uit  

Oekraïne en draait daarna de bso.  

Juffrouw Saskia zal op donderdagmiddag de bso gaan draaien. Juffrouw Sabine blijft de vso/bso op  

maandag en dinsdag doen. Er zijn nog enkele plekjes vrij op maandag en donderdag, dus mocht u nog 

vso/bso nodig hebben, informeert u dan eens naar de mogelijkheden!  

 

INSPECTIE BSO 
De eerste inspectie van de GGD op onze eigen bso is geweest en…. hij was GOED! 

De inspecteur was erg tevreden over de sfeer en het pedagogische klimaat. De kinderen krijgen ruim de 

keuze in wat ze willen gaan doen en het spelen staat centraal. Zodra het gehele rapport binnen is, zullen  

we hem publiceren op de website. Wij bedanken juf Sabine voor haar inzet!  

 

VOEDSELBANK 

Vorig jaar hebben we een geslaagde actie gehad met het ophalen van producten voor de voedselbank  

in deze omgeving. Dat willen we dit jaar met uw hulp graag weer doen. 

  

Als u thuis iets kunt missen, dan mag u het product/de producten vóór 21 december inleveren op school.  

U kunt het product/de producten meegeven aan uw kind(eren). We hebben contact gehad met 

de voedselbank en zij geven aan dat zij behoefte hebben aan onderstaande producten. 

  

We willen u wel vragen om van te voren de datum goed te controleren, omdat ze regelmatig toch voedsel 

binnenkrijgen dat over de datum is. We zien de producten graag tegemoet. Alvast heel erg bedankt  

namens het team, de or, de kerstwerkgroep en de voedselbank.  We denken aan elkaar. 

 

Melk, chocomel, fruitmelk/yoghurt 

Sap, ranja 

Ligakoeken, peperkoek 

Pannenkoekmix, poedersuiker, stroop 

Koffie of koffiepads 

Blik of pot groente 

Blik of pot fruit 

Aardappelpuree 

Chips, nootjes 

Hagelslag, vlokken, pasta, jam, pindakaas 

WC papier 

Babypotjes fruit/groente 

Snoepjes 

Rijst, pasta’s, kruidenmix 

Schoonmaakmiddelen (bijv; afwasmiddel, chloor, azijn) 

Baby luiers 

Tandpasta, tandenbostel, mondwater 

Handzeep, shampoo, douchegel, bodylotion 

Maandverband, tampons 

Wasmiddel, wasverzachter 

Scheerschuim, scheermesjes 
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OPEN DAG 
Op vrijdag 3 februari is onze jaarlijkse open dag! Welkom zijn alle kinderen die 4 jaar worden en nog niet zijn 

ingeschreven en ouders met een dreumes die meer informatie willen over de Speelwaai.  

 

Die dag worden er rondleidingen gegeven door de leerlingenraad en juffrouw Angela, is de ouderraad 

aanwezig voor een kopje koffie/thee, kan je een kijken nemen in de school en is er voor iedere nieuwe  

leerling een leuke attentie. Kent u nog mensen die hier echt  in uw omgeving stuurt u dan ons berichtje 

door? Dank u wel!  

 

STUDIEDAG  
Op vrijdag 21 oktober hadden we met het gehele team een studiedag. Die dag stond teambuilding  

centraal. Door wisselingen binnen het team en door groei van de kinderopvang, hebben we een aantal 

nieuwe collega`s. We hebben die dag, speciaal voor hen, een inburgeringscursus in Raamsdonk gehouden! 

Met 3 tuk tuk`s zijn we rond gaan rijden door Raamsdonk, hebben we onderweg een bingo gehouden met 

alle bekende Raamsdonkse plekjes en hebben we 3 bedrijven bezocht: Melkveebedrijf Kamp, De Kersenhof 

en Aannemersbedrijf Berende.  

 

We zijn met elkaar het gesprek aan gegaan over onze eigen kernwaardes: Geborgenheid, Zien, Samen en 

Bruisend. Wat is onze missie en hoe geven we daar met elkaar betekenis aan? 

 

Tot slot hebben we een start gemaakt met onze vernieuwde visie, dat is tevens de start voor de volgende 

studiedag. Tijdens de terugrit zijn er nog 3 lokale lekkernijen uitgedeeld!  De dag hebben we afgesloten op 

het terras bij De Zeven Zusters met leden van het bestuur en de or.  

 

Wij bedanken Melkveebedrijf Kamp en Aannemersbedrijf Berende voor hun hartelijke ontvangst en uitleg 

over hun visie/missie. Wij bedanken De Kersenhof voor de fijne ruimte waar we mochten vergaderen en de 

heerlijke lunch en lekkernijen! We bedanken het team voor hun inzet en de fijne dag!  
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Wij starten 9 januari 2023 met de weerbaarheidstraining Rots en Water voor de groep kinderen met geboortejaar 2013 

en 2014. 

 

Wat is Rots en Water? 

Sommige kinderen worden gepest, vertonen meeloopgedrag of gaan veel te vaak hun grens over. 

Je wil graag dat het kind wat meer zelfvertrouwen krijgt. 

Speciaal voor deze kinderen organiseren wij de training Rots en Water. Deze training vergroot spelenderwijs het  

zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van kinderen. Ze leren op een goede manier voor zichzelf opkomen of  

leren het accepteren van regels en grenzen. 

 

Interesse of vragen 

We kunnen ons voorstellen dat er kinderen op school zitten waarvoor deze training waardevol is. Maar wellicht zijn er 

ook nog vragen of wil je graag even overleggen of deze training passend is. Neem dan contact met ons op. Centrum 

voor jeugd en gezin Drimmelen Geertruidenberg. 0162-690120 

  

Voor meer informatie over de Rots en Water training check op onze website: ‘Start nieuwe Rots en Water training’. 

 

Nummer 3 

 December 2022 

https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/actueel/rots-en-water-trainingen-voor-kinderen-uit-groep-56-en-7/


      

 

Nummer 3 

 December 2022 

Voorbeeldgedrag 
Kinderen leren door te observeren. Het gedrag van 
ouders of andere volwassenen wordt erg makkelijk 
gekopieerd. Natuurlijk heeft elke ouder eigen 
normen en waarden. Je bepaalt zelf welk gedrag je 
wel en niet acceptabel vindt, want dat is heel 
persoonlijk. Bedenk goed wat je je kinderen mee 
wilt geven. 
 
De omgeving heeft natuurlijk invloed op het gedrag van een kind. Soms verzint een kind een 
eigen gedrag. Dan heb je daar geen invloed op. Toch leert een kind voornamelijk van zijn 
ouders hoe hij of zij zich moet gedragen. Het is dus belangrijk dat wij het goede voorbeeld 
geven, en dat wij daarom bewust zijn van ons eigen gedrag. 

 
Geen ouder gaat perfect en foutloos door het 
leven, dus jij en ik ook niet. En dat is niet erg, 
maar het is wel goed om af en toe eens stil te 
staan bij onze gewoontes.  
Wat kan je kind hiervan overnemen? En wil je dat 
wel? Door het goede voorbeeld te geven kunnen 
wij veel invloed op onze kinderen uitoefenen. En 
dat hoeft niet altijd vanuit een negatieve kant.  
 

Misschien is dit zelfs wel het enige wat je kunt doen om je kind goede omgangsvormen en 
leefregels bij te brengen. Laat zien wat je wenselijk vindt.  
Je weet zelf als geen ander hoe moeilijk het is om aangeleerd gedrag weer af te leren! 
 

In het verkeer reageren we doorlopend op elkaar 
waarbij we onze kinderen een voorbeeld geven hoe dat 
moet. Zoals bij het gebruik van gordels, het richting 
aangeven, voorrang geven en je aan de snelheid 
houden. Helaas worden we ook luidkeels boos op 
anderen en is ons mobieltje ook in de auto erg 
belangrijk. Kinderen zien alles.  
Bedenk eens welk voorbeeldgedrag je zelf in het verkeer 
laat zien. Opvoeden begint bij je eigen voorbeeldgedrag. 
 
 
 
Serge Rink 
Adviseur Verkeerseducatie Brabant  
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