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               GEFELICITEERD!!!!        

 

 
 

 
 
 
 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2022-2023 
Herfstvakantie  24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023 

2e Paasdag  10 april 2022

Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 

2e Pinksterdag  29 mei 2023 

Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2023 

 

Studiedagen 

Vrijdag 21 oktober 2022 - Woensdag 15 februari 2023 - Vrijdag 24 maart 2023 - 21 juni 2023 

23 december 2022 en vrijdag 14 juli les tot 12.00 uur. 

 
 

NIEUWS VAN DE MR 
Ook voor de MR is het schooljaar bijna ten einde. Dit jaar hebben we vooral het rekenen en alle zaken  

rondom de nieuwe schooltijden gevolgd en besproken. Daarnaast zijn we betrokken geweest bij alles met betrekking 

tot Corona, de aanstelling van de nieuwe leerkrachten en andere lopende zaken. 

 

Helaas betekent het einde van dit schooljaar ook dat we afscheid moeten nemen van René de Meijer.  

René, bedankt voor jouw betrokkenheid, ondersteuning en meedenken in jouw jaren bij de MR. We zullen je  

hartelijkheid zeker gaan missen.  

 

Met het vertrek van René is er een plaats vrij gekomen en die zal de komende jaren ingevuld gaan worden door  

Janneke Sterk, moeder van Mats en Jette. Welkom Janneke en fijn dat je onze MR wil komen versterken. 

 

Wij wensen iedereen een heel fijne en zonnige vakantie toe. 

 
 
 
 

Romy Berkhof - Noor Spier - Jobbe Roosenbrand -  

Raff Jansen - Merijn van der Pluijm - Mats Vink -  

Emily Melsen - Kiki Lankhaar - Niels Lasterie -  

Masha Tovstopiatova - Ivar Romme - Sjoerd van der Pluijm 

- Stefan Oomen - Noa van Berlo - Kim Verschure -  

Zoë van Bavel - Vinci van Timmeren - Sepp Bouwens - 

Gleb Tovstopiatov - Pippa Biebaut - Jelle Jansen -  

Floor Nerings - Zhuo Lin Kan - Jade van Velthoven  

Sanne Bakkers - Luuk van der Pluijm - Jort Verschure - 

Sven Verschure - Daan Hallie - Daan van Strien - 
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CONTINUROOSTER VOLGEND SCHOOLJAAR 

We naderen het einde van het schooljaar en daarmee ook het einde van ons traditionele rooster. Volgend schooljaar 

zullen we starten met het continurooster. Dit houdt in dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 08.30 uur tot 14.30 uur naar school gaan en gezamenlijk met de eigen klas zullen lunchen. Op woensdag duurt 

school tot 12.30 uur. 

 
 

Voor of na het eten (afhankelijk van de planning van de groep), zullen de kinderen onder begeleiding van de  

TSO-ouders buiten spelen. Tevens bieden we de mogelijkheid aan kinderen die dat zelf prettig vinden, om gebruik  

te maken van een rustruimte. Hier kunnen de kinderen lezen of tekenen, onder begeleiding van een TSO-ouder. Met  

de kinderen worden hier in de klas afspraken over gemaakt. Eén van de afspraken zal zijn dat kinderen iedere dag 

éénmalig de keuze kunnen maken voor buiten spelen of de rustruimte. Op die manier willen we de rust en het  

overzicht tijdens de TSO bewaren. Bij echt regenachtig weer, zal er in iedere groep een TSO-ouder zijn om de kinderen 

te begeleiden. In overleg met de leerkracht wordt er dan voor ontspanning gezorgd.  

 

Voor de TSO zijn we nog op zoek naar ouders die de huidige TSO-ouders willen ondersteunen. Bent u één of meerdere 

dagen beschikbaar tussen 11.30 uur en 13.00 uur of zou u als reserve-ouder beschikbaar willen en kunnen zijn? Stuur 

dan een mailtje naar judith.zomers@dehogewaai.nl 

 

Verder vragen wij u om de kinderen een gezonde lunch (en ook een gezonde snack voor het fruitmoment) mee te  

geven. Vanzelfsprekend zullen de leerkrachten erop toezien dat de kinderen voldoende tijd krijgen om te eten en ook 

voldoende eten. Wij vragen u uw kind dan ook niet te veel mee te geven. Dit voorkomt discussies over wat er wel of 

niet opgegeten moet worden. In de loop van het jaar zal het team de gang van zaken regelmatig met elkaar  

bespreken en houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.  

 

Daarnaast starten we komend jaar ook met de VSO en BSO. U heeft reeds informatie ontvangen over de  

mogelijkheden en de wijze van aanmelding. Hiervoor gelden de volgende tijden: 

VSO: maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 tot 08.30 uur 

BSO: maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00 uur  

 

En tenslotte natuurlijk onze Speelwaai. De tijden voor de peuters zijn komend schooljaar als volgt: 

Inloop van 08.30 tot 08.45 uur via de ingang bij de Speelwaai. 

Ophalen van 12.30 tot 12.45 uur via de ingang bij de Speelwaai.  

 

Wij vragen u steeds het hek te sluiten als u het schoolplein opkomt of verlaat, in verband met de veiligheid van de  

buitenspelende kinderen.  

 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.20 uur: Hekken open. 
 
08.25 uur: Schooldeuren open, kinderen 

(met uitzondering van de peuters) zelfstan-

dig naar binnen. 
08.30 uur: Start van de lessen. 
  
14.30 uur: Alle kinderen vrij. 

Woensdag 08.20 uur: Hekken open. 
 
08.25 uur: Schooldeuren open, kinderen 

zelfstandig naar binnen. 
08.30 uur: Start van de lessen. 
  
12.30 uur: Alle kinderen vrij. 
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NIEUWS VSO-BSO 
Goed nieuws, er zijn genoeg aanmeldingen voor de vso-bso om te kunnen starten!  

 

Inmiddels hebben alle ouders een bevestiging gekregen van de inschrijving.  

We zijn nu bezig met het opstellen van de contracten zodat ouders die voor de vakantie  

ontvangen.  

 

Komende week gaan we het lokaal inrichten!  

 

Prijsvraag 
Speciaal voor de kinderen hebben we een leuke prijsvraag: Weet jij een leuke naam voor onze bso?      

Je kan een briefje inleveren met je naam bij juffrouw Angela en wie weet win je wel een leuke prijs!  

 

De bekendmaking is na de vakantie tijdens de officiële opening van de bso!  

 

 

 

 
 
 

JAARVERSLAG LEERLINGENRAAD 2021-2022 
Voor het nieuwe schooljaar moesten we een sollicitatiebrief schrijven voor de leerlingenraad. 

Uiteindelijk zijn wij gekozen. Doordat de kinderen uit onze klas mochten stemmen wie ze het 

beste in de leerlingenraad vonden passen. 

 

We zijn begonnen met ideeën verzamelen. Zo kwamen we aan het eerste punt, de toiletten. Want daar waren we  

niet tevreden over. We hadden bijvoorbeeld geen wc-borstels en geen spiegels. We hebben toen een brief gestuurd 

aan Juf Angela, met alle prijzen van spullen. De prijzen hebben we zelf opgezocht en spiegels en wc-borstels  

uitgekozen. Die zijn er na lang zoeken uiteindelijk gekozen en gekocht.  

 

Toen kwamen we bij ons tweede punt. Het buitenspelen en het schoolplein. We zijn toen eerst alle groepen langs  

gegaan om te vragen wat voor attributen ze willen. Toen hebben we met Meneer Stijn overlegd over het idee van 

hem, wat ze ook hebben op een andere school waar hij gymles geeft. We kwamen met z'n allen op het idee om  

kliko´s te kopen waar dan alle materialen in zouden kunnen. We hebben het plan al af, maar de uitvoering moet  

nog komen. We wilden ook het plein schoonmaken. Dus we hebben elke groep een week de beurt gegeven om het 

plein op te ruimen. 

 

Tussendoor mochten we ook vaak helpen. We hebben met de open dag geholpen met rondleidingen, een  

brievenbus gemaakt en langs groepen gegaan voor ideeën van hun. We hebben ook veel gedaan met schrijven.  

Zo hebben we 2 interviews gehad. En mochten we een stuk schrijven voor de nieuwsbrief. We hebben in totaal 6  

keer vergaderd en we zijn ook nog vaak tussendoor samengekomen.  

 

Het was heel leuk! 
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NIEUWE MEDEWERKERS 
Ik ben Sabine Quaak, 39 jaar, woon samen met mijn man en onze dochter Reva in  

Raamsdonksveer. Al heel wat jaren (ruim 15) ben ik werkzaam binnen de kinderopvang als  

assistent leidinggevende gecombineerd met het werken op de groep.  

 

Ik heb er ontzettend veel zin in om de BSO binnen De Hoge Waai op te gaan zetten. Voor mij is het  

belangrijk dat kinderen uit school kunnen ontspannen en plezier maken ieder op zijn eigen manier,  

ieder kind is tenslotte anders. Als de kinderen met een lach op hun gezicht naar huis gaan doe ik  

dat ook.  

 

Ik kijk er naar uit een gezellige BSO op te gaan zetten en vele kinderen van de Hoge Waai te gaan ontmoeten.  

Iedereen is welkom, kom gerust een kijkje nemen als het klaar is. Tot snel!  

 

 

Ik ben Aukje van Velthoven, 38 jaar en woon in Raamsdonkveer. Al ruim 17 jaar ben ik werkzaam in de onderbouw  

van het basisonderwijs, waarvan het grootste gedeelte bij de kleuters. 

 

Vanaf 5 september 2022 kom ik het team van de Hoge Waai versterken als leerkracht van  

groep 1-2. Ik kijk ernaar uit om te mogen gaan samenwerken met een heel enthousiast,  

betrokken en deskundig team in een sfeervol dorp. Graag wil ik jullie kinderen onderwijs geven 

waarbij iedereen gezien en gehoord wordt. 

 

Ik wil ze graag een veilige en vertrouwde omgeving bieden waarin we iedere dag samen  

nieuwe dingen leren. Ik hoop u binnenkort allemaal te gaan ontmoeten. Ik heb er ontzettend 

veel zin in. 

Tot snel! 

 

Groetjes Aukje  

 

 

Mijn naam is Anneke de Wit, en samen met mijn collega Sylvia Emmen, mag ik in het nieuwe  

schooljaar op jullie mooie Hoge Waai in groep 7 komen werken. 

 

Al meer dan 30 jaar werk ik in het onderwijs, voornamelijk in de bovenbouw. Ik woon in Raamsdonks-

veer, ben getrouwd en heb twee kinderen van 18 en 21 jaar. 

 

Sylvia en ik werken al 22 jaar samen en we hebben heel veel zin in deze nieuwe uitdaging! 

We komen volgende week kennismaken met onze nieuwe groep. Tot ziens en voor iedereen alvast 

een hele fijne vakantie! 

 

 

 

Graag stel ik mij kort aan u voor, mijn naam is Sylvia Emmen. Ik woon binnen de oude kom van 

Geertruidenberg samen met David en onze 3 kinderen, Dirkje, Luuk en Juul. 

Hiervoor heb ik op Basisschool De Ruif in Raamsdonksveer gewerkt en voor een lange periode 

groep 7 met duo-collega Anneke de Wit-van Vliet gedeeld. Daarnaast heb ik ook veel ervaring in 

de overige groepen opgedaan, de laatste jaren heb ik vooral in de bovenbouw gewerkt. 

Anneke en ik hebben enorm veel zin om samen op jullie school te starten. Raamsdonk is een  

hechte gemeenschap en dit voel je ook terug in de warmte die de Hoge Waai uitstraalt.  

Alvast een fijne vakantie en ik kijk met veel plezier naar het nieuwe schooljaar uit  
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NIEUWE MEDEWERKERS 
 

Ik ben Marlies Zwagemaker, 37 jaar en woon in Raamsdonk. Voor veel van jullie ben ik niet 

helemaal nieuw. Noor en Jip zitten op De Hoge Waai en afgelopen jaren was ik actief als lid 

van de ouderraad en van het algemeen bestuur.  

 

Tijdens dit schooljaar heb ik een aantal keer mogen invallen voor een aantal docenten in  

verschillende groepen op De Hoge Waai. Dit is mij zo goed bevallen dat ik komend jaar  

wekelijks in groep 6 te vinden ben.  

 

Hiernaast ben ik ook werkzaam op het Dongemond college in Raamsdonksveer waar ik het 

vak Nederlands geef. Ik heb er heel veel zin in! 

 

 
 

Even voorstellen, ik ben Nienke van Oosten. 

 

Als (klein)dochter van docenten riep ik als 5-jarige altijd: “Ik word nooit juf, dan moet ik veel 

te hard werken”. Deze uitspraak achtervolgt mij tot op de dag van vandaag. In een  

poging om aan mijn genetisch lot te ontsnappen, ben ik naar de dansacademie gegaan.  

 

Al merkte ik snel dat het lesgeven mij meer voldoening gaf dan het dansen zelf. Ik koos  

ervoor mij te specialiseren als docent, behaalde mijn lesbevoegdheid en gaf les op  

verschillende (dans)scholen. Tijdens het lesgeven, ontdekte ik dat ik het mooi vond om 

dans/kunst breder in te zetten dan “het kunstje”. Leerlingen een pirouette leren vond ik  

minder interessant dan de leerlingen laten improviseren, experimenteren en over zichzelf te 

leren door dans/kunst. Om deze reden ben ik vervolgens vooral het regulier onderwijs in 

gegaan. 

 

Inmiddels ben ik ruim 10 jaar docent dans/CKV/levensbeschouwing op het Dongemond 

college. Hoewel mijn 5-jarige-ik wel gelijk had met het harde werken, heb ik nooit  

getwijfeld aan mijn keuze voor het onderwijs. Wel heb ik altijd een stemmetje in mijn hoofd 

gehad: “moet ik geen pabo doen?” Ik heb dan ook niet lang hoeven nadenken toen  

Angela mij benaderde.  

 

Het komende jaar zal ik samen met Sonja groep 4 lesgeven. Ik heb zin om te beginnen en onderdeel van jullie team te 

worden!
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Houd jij van Hey… jij daar!! 

spelen, sporten 

en spelletjes? 

 
Ben jij: 

3, 4, 5 of 6 jaar 

 

 

Schrijf je dan in voor: 

PEUTER-KLEUTERGYM 

 

 
Kom vanaf maandag 5 september van 14.45u tot 15.45u naar het 

speellokaal van De Hoge Waai en beleef een te gekke sport en spel 

middag!! Wekelijks bieden wij superleuke speellessen aan met bekende 

thema`s.  

 

Kinderen die bij onze BSO zitten mogen gratis aansluiten 

 
Kosten: 100 euro voor een heel schooljaar. 

 

Schrijf je in bij Judith (judith.zomers@dehogewaai.nl)  
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