Data
31 mei tm 1 juni
11 juni
12 juni
12 juni
22 juni
Week 26
27 juni
29 juni
29 juni

Kamp groep 8
MR vergadering
08.30 uur GGD spreekuur
Facultatieve 10 minutengesprekken groep 2
2e rapport groep 3 tm 8
Facultatieve 10 minutengesprekken groep 3 tm 8 van 15.00 tot
17.00 uur
nieuwsbrief
Kledinginzameling OV
Afscheidsavond groep 8

Luizenbrigade op de Lage Weijkens
In de eerste week na iedere schoolvakantie worden alle
kinderen gecontroleerd op hoofdluis. In overleg met de
groepsleerkracht worden de controles en her-controles
ingepland.
We zoeken nog ouders die de luizenbrigade komen versterken.
Hoe meer ouders hieraan meewerken, des te sneller is de klus
geklaard. U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkrachten of bij juf Will.
Alvast bedankt voor uw aanmelding. Samen werken we aan een luizenvrije school!
Uiteraard willen we alle luizenmoeders die de school gaan verlaten, bedanken voor
hun jarenlange inzet. Een speciaal woord van dank voor Winnie van Gorkum. Zij was
steeds het aanspreekpunt tijdens de controles. Deze taak wordt in het nieuwe
schooljaar overgenomen door Suzanne v.d. Hoven (moeder van Jinte uit groep 4 en
Hidde uit groep 1).
Boekbespreking
Vanaf volgend schooljaar vervalt voor de leerlingen de
boekbespreking zoals we die gewend zijn. Kennismaken met
verschillende boeken komt in onze leesmethode Station Zuid
regelmatig aan bod. Ook zijn er in iedere groep boekenkringen
waarin leerlingen (individueel of in een tweetal) aan de groep
leuke of interessante boeken presenteren. De leerlingen mogen deze presentaties op
school voorbereiden en we stimuleren hierbij de eigen creativiteit. We willen het
leesplezier hiermee bevorderen. Bijkomend voordeel is dat er thuis meer tijd is om
lekker te lezen of te oefenen voor rekenen of wereldoriëntatie.

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 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 0648256299. 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.
Speelplaats en dak
De speelplaatscommissie is volop aan de gang om een aantrekkelijke speelplaats te
verwezenlijken. De financiële middelen zijn daarvoor al gereserveerd. Een hobbel is
echter nog steeds het dak. Wanneer het dak vernieuwd wordt zou de speelplaats
daar wel eens onder kunnen lijden en lijkt het niet wenselijk om alles al groots aan te
pakken. De speelplaatscommissie bekijkt wat op dit moment wél mogelijk is zonder
dat achteraf e.e.a. hersteld moet worden.
De procedure rond het dak is er een van een lange adem. De gemeente, die
uiteindelijk moet betalen, probeert de klimatologische aanpassingen in samenhang
met andere scholen tot stand te brengen. Vanwege de omvang van de
werkzaamheden op onze school zal dit in 2018 niet meer gerealiseerd kunnen
worden.
MR Verkiezingen
De afgelopen maanden hebben we aangekondigd dat we op zoek zijn naar een
nieuw ouderlid voor de medezeggenschapsraad (MR). Wat fijn dat er maar liefst drie
ouders aangegeven hebben zich kandidaat te willen stellen. Aan hen is gevraagd om
een stukje te schrijven voor de kandidatenlijst. Daarin kunnen ze zich voorstellen en
motiveren waarom ze zitting willen nemen in de MR. Een verkiezing moet uitwijzen
wie zitting krijgt in de MR.
In de week van 11 juni krijgt ieder oudste kind uit het gezin de kandidatenlijst +
stembriefjes mee naar huis. Indien van toepassing kunnen beide ouders een stem
uitbrengen. Dit kan tot uiterlijk 21 juni door de stembriefjes te deponeren in de
stembus in de aula van de school.
AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei gelden er nieuwe regels op het gebied van
bescherming persoonsgegevens.
Op de achtergrond zijn wij hier al een tijdje mee bezig:

•
•

Softwareleveranciers (o.a. klasbord) en administratiesystemen (waaronder
Parnassys, dit kent u van het ouderportaal) hebben hun regels aangepast en ons
hiervan op de hoogte gesteld.
Wij passen, waar nodig, onze inschrijflijsten aan voor nieuwe leerlingen. Deze zijn
dan conform de nieuwe wetgeving.

Mochten er vragen over zijn, neem contact op met meneer John / meneer Pim.
Schoolvoetbal
Op woensdag 16 mei speelden de meisjes van groep 6/7 de regiofinale op de
sportvelden van vv Sarto in Tilburg. Een mooie, zonnige dag begon met een
overwinning. Alleen de reden hiervan was iets minder. De 1e tegenstander kwam
niet opdagen. De andere 2 wedstrijden gingen helaas verloren, waardoor dit het
toernooi nu ten einde is. Wel een mooie ervaring rijker, ze mogen het volgend jaar
nogmaals proberen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!
Wij danken alle ouders die hebben gezorgd voor het vervoer en een heleboel
kinderen voor de support! Speciale dank gaat uit naar Jacqueline v.d. Aa voor het
begeleiden van het team!

Musical groep 8
Op dit moment zijn de kinderen van groep 8 al
druk aan het repeteren voor de musical ‘De
tent op z’n kop’, die zij in de laatste
schoolweek opvoeren. De kinderen worden
hierbij geholpen door Rachel Coolen en Claudia
Kroot.
Op 28 juni voeren de kinderen als try-out de musical op voor de bewoners van De
Venloene. De première voor de ouders van groep 8 vindt plaats op de
afscheidsavond van groep 8 op 29 juni aanstaande.

Andere uitvoeringen hebben plaats op maandagmiddag 2 juli (opa’s en oma’s),
dinsdagochtend 3 juli (hulpouders en kleuters) en dinsdagmiddag 3 juli (overige
groepen) in de laatste schoolweek.
Alle uitvoeringen vinden plaats in De Venloene.
Op woensdagochtend houden we tot 10.30u een grote opruimactie en dan zit de
musical er weer op.
Groep 8 op 22 juni naar Nationaal Monument Kamp Vught
Vrijdagmiddag 22 juni a.s. brengen de kinderen van groep 8 een
bezoek aan Kamp Vught. Ze krijgen daar een rondleiding die aansluit
bij een kort project dat de kinderen in de groep hebben behandeld.
Omdat we om 12.15 uur vanuit school vertrekken, vraag ik u om uw
kind een lunchpakket mee te geven. We lunchen dan vooraf gezamenlijk in de klas.
Kennismaken met de nieuwe klas op de nieuwe school
De kinderen die naar een VO-school gaan in de POVO-regio (Waalwijk, Kaatsheuvel)
zijn op dinsdag 12 juni ’s middags uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag. De
kinderen die naar een school in het POVO-013 gebied (Tilburg) gaan, zijn op
donderdagmiddag 21 juni aan de beurt.
De kinderen worden hiertoe door ons natuurlijk in de gelegenheid gesteld. U hoeft
geen speciale toestemming te vragen.
Vanuit de Oudervereniging:
Avond4daagse
Het blijft een geweldig evenement. De avond4daagse in Loon
op Zand. De weergoden waren ons erg gezind en de
organisatie had mooie routes uitgezet. Wat opvalt is dat de
meeste lopers een connectie hebben met de basisscholen uit
het dorp. Wij hadden als De Lage Weijkens maar liefst 230
betalende inschrijvingen waarvan 176 met medaille. Daarom kregen wij wederom de
beker voor de meeste inschrijvingen! Hopelijk kunnen we dit in de toekomst vast
blijven houden.
Kledinginzameling 29 juni
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.

Afscheid
Sommigen blijven wat langer en sommigen wat korter. Maar
eens komt het moment van afscheid nemen. Zo ook voor een
drietal ouders in de Oudervereniging. Aangezien Len, AnneJurna en Daan na de vakantie naar de middelbare school gaan
zullen Saskia (vanaf 2011), Patricia (vanaf 2010) en Jörgen
(vanaf 2007) de OV gaan verlaten. Wij danken deze betrokken
ouders voor hun inzet al die jaren! Gelukkig zijn er al wat ouders
die zich aangemeld hebben om de lege plaatsen in te vullen.
Echter om een juiste verdeling te hebben tussen de groepen en om voorbereid te
zijn voor volgend schooljaar zijn we nog op zoek naar ouders uit groep 3/4. Heb je
interesse mail dan naar OV@delageweijkens.nl

Actie Textielinzameling
Wanneer ?

Vrijdag 29 juni 2018
Tussen 08.00-09.30 uur

Binnenkort houden de ouderverenigingen van basisschool De Lage Weijkens
en basisschool De Blokkendoos de laatste kledinginzameling van dit
schooljaar. De geldelijke opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van
onze school. Doe mee en breng a.u.b. zoveel mogelijk kleding en schoenen
naar:

Basisschool De Lage Weijkens
Ingang Gerlachusstraat
Basisschool De Blokkendoos
Ecliptica 26
Wat
Wat
-

wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens,
kussenslopen)
Zachte knuffelbeesten
wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Hard speelgoed
Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv.
van een kringloopwinkel)

Hoe moet de kleding verpakt worden?
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een
plastic zak biedt de beste bescherming tegen het vuil en nat worden van de
kleding.
Deze actie komt tot stand i.s.m. A&K Kleding en Distributie en OV De Lage Weijkens
en OV De Blokkendoos Bedankt voor uw medewerking

