
 
 

 
 
Data 
 

3 juli Ouderbedankochtend hulpouders 09.15 uur de Venloene 

5 juli Groep 8 vrij 
groep 1 tm 7 afsluitdag met een leuke activiteit  

6 juli Groep 8 vrij 
Laatste schooldag start Zomervakantie 12.00 uur 
Start nieuwe schooljaar maandag 20 augustus 

 
Ouderbedankochtend 
 

Het afgelopen jaar zijn weer tal van activiteiten voor de 
kinderen en de school georganiseerd, waarbij veel ouders 
geholpen hebben. Als dank voor de inzet van onze 
hulpouders nodigen wij hen bij deze uit om op dinsdag 3 
juli om 09.15 uur in de Venloene naar de musical ‘De tent 
op z’n kop’ te komen kijken. 
Na afloop kunnen we daar met elkaar een kopje 

koffie/thee drinken. Welkom! 
 
Schoolfotograaf donderdag 30 augustus 
 
De schoolfotograaf komt komend schooljaar op 
donderdag 30 augustus, dit is dus al snel na de 
vakantie. Zet deze datum dus alvast in uw agenda! 
Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid voor de 
bekende ‘broers/zussen’ foto. We willen de gezinnen met een broer of zus die niet op 
school zitten zoals altijd de mogelijkheid geven om naar school te komen. In 
tegenstelling tot andere jaren kan dit 30 augustus van 8.30u tot 9.15u. Dit is dus 
NIET tussen de middag! Om een goede doorstroom te bevorderen en een goed 
rooster te maken voor die dag, willen we vragen (als je hier gebruik van wilt maken) 
om dit vóór woensdag 4 juli door te geven aan Wendy van Riel (OV). Dit kan via 
wenvanriel@hotmail.com of 06-48256299. Je krijgt dan na de vakantie door op welke 
tijd je precies op school moet zijn, dit voorkomt onnodig wachten. Let op, dit geldt 
alleen voor broers/zussen buiten school, de rest wordt tijdens de dag zelf gemaakt. 
 
Nieuw meubilair en nog meer nieuws 
 
Zoals u weet vindt meteen in het begin van de vakantie een grote ‘operatie’ plaats. 
Ons oude meubilair gaat er vóór de vakantie uit en de eerste 2 dagen van de 
vakantie komt het nieuwe meubilair er in. Verder worden ook de toiletten die aan de 
aula grenzen vernieuwd.... eindelijk frisse toiletten. 
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We hebben er zin in. Een nieuw schooljaar, nieuwe meubels, nieuwe toiletten, 
nieuwe onderwijstijden, nieuwe leerkrachten, nieuwe leerlingen.....  
 
De nieuwe collega’s stellen zich voor 
 

Hallo allemaal!  
Ik wil mij graag even voorstellen: 
 
Mijn naam is Michelle de Laat, 26 jaar oud, uit Oosterhout. In mijn 
vrije tijd sla ik balletjes op het hockeyveld en/of op de golfbaan. Ik 
ben een gezelligheidsdier en ben graag samen met vrienden en 
familie.  
Voor sommigen heb ik misschien een bekend gezicht, omdat ik 
vorig jaar stage heb gelopen in groep 7. Het afgelopen jaar ben ik 

werkzaam geweest in groep 4 op BS de Blokkendoos. Met heel veel enthousiasme 
mag ik u mee delen dat ik dit jaar wederom deel uit mag maken van het team van 
de Lage Weijkens!  
Ik ben vers van de Pabo en mega gemotiveerd om de kinderen een veilige haven te 
bieden waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
Ik zal komend jaar, samen met juf Meta, in groep 5 staan. Ik heb er reuze zin in! 
Tot in het nieuwe jaar!  
Groetjes, Michelle de Laat 
 
Dag allemaal, 
 
Ik ben Mandy de Kok, 20 jaar oud en 
afgelopen 20 juni afgestudeerd aan de Pabo 
te Tilburg. Ik heb een onwijs leerzame en 
leuke tijd gehad en heb heel veel ervaring 
opgedaan tijdens mijn stages op 
verschillende opleidingsscholen. Op 
basisschool de Lage Weijkens heb ik zelfs 
twee keer stage gelopen en dit voelde altijd 
goed. Een sfeervol team met fijne 
begeleiding maar vooral een goede sfeer 
binnen heel de school. Er wordt door alle leerlingen hard gewerkt, tijd gemaakt voor 
een grapje en geleerd van elkaar. Hier houd ik van waardoor ik me altijd ‘thuis’ heb 
gevoeld.  
Aankomend schooljaar mag ik zelf aan de slag als leerkracht. Hier heb ik enorm veel 
zin in. Als kers op de taart mag ik zelfs starten op basisschool de Lage Weijkens. Mijn 
geluk kon niet op. Ik krijg ‘mijn eigen’ full time klas met dan de toppers van groep 7.  
Ik kijk er dan ook enorm naar uit! 
Voor nu wil ik jullie een zonnige, fijne en gezellige zomervakantie toewensen. Geniet! 
 
Nieuwe e-mailadressen 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar is het e-mailadres van de Lage Weijkens: 
directiedelageweijkens@leerrijk.nl 
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Ook alle leerkrachten krijgen aan het begin van het nieuwe schooljaar een nieuw 
emailadres: volledigenaamaanelkaar@leerrijk.nl. Dat bestaat uit de voornaam, de 
achternaam en dan @leerrijk.nl toegevoegd. 
 
Lezen in de vakantie  
 

 Vakantielezen: 5 tips  
 
Als je kind tijdens de vakantie lekker leest, blijft het leesniveau 
op peil. Dat is belangrijk, want daar werken we tijdens het 
schooljaar immers hard voor. Alle kinderen kunnen meedoen, 
jonge kinderen kun je immers voorlezen. De hoeveelheid 
boeken is niet belangrijk, gewoon lekker lezen wel!  
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens 
de zomervakantie gewoon doorgaat?  
 

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!  
Laat je kind zien dat lezen leuk is en iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker 
zelf je favoriete boeken (of tijdschriften!) in en ga bij de tent zitten lezen, of aan de 
rand van het zwembad, aan het strand, in de zon in de tuin.  
 
Tip 2: Speel leuke (taal-)spelletjes.  
Tijdens regenachtige dagen slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt 
zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes, zoals scrabble (junior), boggle, 
woordkwartetten of een kwis, zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook 
spelletjes dragen bij aan lezen!   
 
Tip 3: Kinderboeken mee!  
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in 
de vakantiekoffer! Je kind mag gratis lid worden van de bibliotheek. Dus ga samen 
naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de vakantie. 
Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen.   
 
Extra tip:   
De Vakantiebieb-app. In de maanden juli en augustus is de vakantiebieb geopend! 
Met deze app kan je gratis boeken lezen op je tablet, voor kinderen èn volwassenen. 
Je vindt de app in je app-store.  
Strippenkaart. Op school krijgen de kinderen van groep 3 en 4 een strippenkaart 
mee. Kinderen uit andere klassen kunnen de strippenkaart ophalen in de bieb. Elke 
keer als je kind boeken gaat lenen tijdens service-uren, krijgt het bij de info-balie 
een stempel op de kaart. Is de strippenkaart vol? Dan krijgt je kind een cadeautje!  
 
Meegroeiboeken. Dat zijn ideale boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze 
oplopen in AVI niveau waardoor je kind ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten 
leest. Vraag in de bibliotheek naar deze boeken!  
 

mailto:volledigenaamaanelkaar@leerrijk.nl


Tip 4: Lezen is overal  
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de 
dierentuin die je wilt gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat 
of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, lees-
doe-boeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.   
 
Tip 5: Vertier op de achterbank  
Voor lange autoritten zijn er bijvoorbeeld vakantie-doeboeken. Rijden maar!  
 
Bonustip: Houdt tussen 1 juli en 31 augustus de Facebookpagina van de bibliotheek 
in de gaten. Ze hebben dan een leuke en actieve Vakantie-leesactie! Kijk voor alle 
info over vakantielezen en de acties op 
bibliotheekmb.nl/vakantielezen. 
 
Uitzwaaien groep 8 woensdag 4 juli 
 
Op woensdag 4 juli is het dan zover: de kinderen 
van groep 8 verlaten onze school. Omdat ze dan 
voor de laatste keer door de hal lopen richting de 
uitgang willen we hier toch even speciale aandacht aan schenken. Daarom nodigen 
wij hierbij alle kinderen van de groepen 1 tm 7, alle ouders van groep 8 en overige 
geïnteresseerden uit om de kinderen mee uit te komen zwaaien in de hal van de 
school, aanvang 11.30 uur. 
Voor de volledigheid melden we hier nog dat de kinderen van groep 8 op donderdag 
5 juli en vrijdag 6 juli vrij zijn. Zij mogen dus wat eerder gaan genieten van een 
welverdiende zomervakantie! 
 
Vanuit de MR 
 
Er zijn veel stemmen uitgebracht bij de MR-verkiezingen. Dank hiervoor, dit getuigt 
van een goede ouderbetrokkenheid! 
De meeste stemmen zijn gegaan naar de mannelijke kandidaat: Joris van Deudekom. 
Joris is de vader van Lente uit groep 1 – 2 B. Graag verwelkomen we hem op onze 
eerste vergadering in het nieuwe schooljaar. We bedanken de 2 andere kandidaten 
heel hartelijk voor hun aanmelding. 
 
De MR heeft ingestemd met de formatie én heeft hierbij succesvol geijverd voor 
beleid m.b.t. een maximaal aantal kinderen per groep nl. 32.  
 
Juf Mariska vertrekt van de Lage Weijkens 
 
Beste ouders, 
 
Met veel plezier heb ik de afgelopen 14 jaar gewerkt op de Lage Weijkens. Mijn start 
in 2004 begon in diverse groepen waarbij ik ook wat uren maakte op BS de 
Blokkendoos. Na een jaar van wederzijdse tevredenheid kreeg ik een vaste 
aanstelling in groep 7 van de Lage Weijkens. Na een aantal jaar ging ik over op 
groep 3 en daarna naar groep 5.        



Het werk als leerkracht naast moederschap/gezin vraagt best veel. Met de 
toenemende werkdruk in het onderwijs, wellicht bekend vanuit het nieuws, is het 
steeds moeilijker geworden om een goede balans te vinden tussen werk en privé. Na 
lang nadenken over mijn toekomst in onderwijsland, daar waar mijn passie en hart 
liggen, heb ik er voor gekozen om de invalpoule in te gaan. Hierbij vervalt de 
klassenverantwoordelijkheid wat mij hopelijk meer balans zal bieden.  
De Lage Weijkens is een geweldige school met mooie ontwikkelingen. We hebben 
een fijn en warm team. Het voelt dan ook alsof ik een familie verlaat. Deze school 
blijft mijn stamschool, wat betekent dat als er geen invalwerkzaamheden zijn ik op 
deze school mijzelf verdienstelijk mag maken. Ook hoop ik dat ik zo af en toe nog 
eens kan invallen hier.  
Het hebben van een vaste groep zal ik zeker gaan missen. Het is fantastisch om als 
juf een schooljaar lang de groei en de ontwikkelingen mee te mogen maken van de 
kinderen. Nu ga ik een kijkje nemen op veel andere scholen en dat vind ik een mooie 
uitdaging. Hier kan ik veel zien en door de diversiteit aan methodieken ook veel 
leren. Een nieuw begin waar ik met gezonde spanning bewust voor kies. 
Dank aan alles en iedereen met wie ik de op de Lage Wijkens heb mogen samen 
werken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mariska v Gulik 
 
Reminder voor de kledinginzameling van 29 juni aanstaande 
 

Op vrijdag 29 juni is de derde en laatste kledinginzameling van dit 
schooljaar. Met de opbrengsten kunnen we leuke dingen doen voor 
de leerlingen van De Lage Weijkens.  Een mooi moment om de 
kledingkasten eens lekker op te ruimen en fris de zomervakantie in te 
gaan. 

 
Middelen om de werkdruk te verminderen 
 
Zoals u wellicht bekend zal zijn, heeft elke school middelen toegekend gekregen om 
de werkdruk te verminderen. Het team van De Lage Weijkens heeft gekozen om 
daarvoor een gymleraar in te gaan zetten voor de groepen 3 tm 8. Dan snijdt het 
mes aan twee kanten: kwalitatief goed gymonderwijs en tijd voor leerkrachten om 
hun administratie bij te werken. De gymlessen zullen daarom voortaan op dinsdag en 
donderdag plaatsvinden. Wij huren deze gymleraar in bij het ‘Beweegburo’. Het gaat 
hier om eerstegraads gymdocenten. Een naam is nu nog niet bekend. 
Voor de groepen 1 en 2 wordt een onderwijsassistente aangetrokken om te komen 
ondersteunen. Op dit moment zijn we in gesprek met mogelijke kandidaten. U wordt 
tijdig geïnformeerd wie het uiteindelijk geworden is. 
 

Schoolgids en kalender 
 
U ontvangt in de laatste schoolweek op papier de verkorte schoolgids en de 
kalender, we plaatsen deze ook op de website evenals de volledige schoolgids. In de 
schoolgids treft u informatie aan over hoe ons onderwijs ingericht is en welke 



afspraken en regels we hanteren. We gaan er van uit dat iedereen de schoolgids 
doorneemt zodat u weet wat u van ons en wat wij van u kunnen verwachten.  

Handige tip: achterin staat een index waar u de belangrijkste onderwerpen op 
alfabet terug kunt vinden. 
 
 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie! 
           Tot maandag 20 augustus 
 
 


