
 
 

 
 
Data 
 

5 december Sinterklaas komt op school 

6 december Studiedag team, alle kinderen zijn vrij 

18 december MR vergadering 

22 december Kerstviering 

25 december tm 5 januari Kerstvakantie 

1e week na de Kerstvakantie Luizencontrole 

 
Pietenhuis en speurtocht  

 
Op vrijdag 1 december gaan de groepen 1 t/m 4 een bezoek 
brengen aan het Pietenhuis in Waalwijk.  
De groepen 5 en 6 hebben op deze dag een Sinterklaas speurtocht. 
 

Sinterklaas op de Lage Weijkens 
 

Beste kinderen van de Lage Weijkens, 
 

Ook dit jaar zal ik weer een bezoekje brengen aan jullie school. Dit 
zal zijn op dinsdagochtend 5 december. 

 
Willen jullie dinsdag om 8.30 uur allemaal buiten op mij wachten 

achter het lint op de speelplaats van groep 1-2? 
De papa’s en mama’s mogen ook blijven kijken als ik aankom. 

 
Op deze dag hoeven de kinderen van groep 1 t/m 4 geen fruit en drinken mee te 

nemen. 
 

Tot dinsdag 5 december! 
 

Groetjes van Sinterklaas en zijn Pieten  
 

Pyjama zingen  
 
Op donderdag 23 november zijn de kinderen van de 
groepen 1 t/m 4 in pyjama op school geweest. Onder 
muzikale begeleiding van enkele groep 8 leerlingen 
hebben zij Sinterklaasliedjes gezongen. In de klassen 
hebben ze nog naar een mooi Sinterklaasverhaal 
geluisterd. Het was een geslaagde avond!  
 



Spreekuur GGD op school 
 
Bernadette Rijpert is de schoolverpleegkundige die vanuit 
de GGD aan onze school verbonden is. Bernadette houdt 
7 keer per schooljaar spreekuur voor ouders en kinderen 
bij ons op school. 
De volgende spreekuren zijn gepland op:  
 

Dinsdag  16 januari 8.15 uur 

Dinsdag 20 maart 8.15 uur 

Maandag 7 mei 8.15 uur 

Dinsdag 12 juni 8.15 uur 

 
Bernadette zal  ’s morgens voor schooltijd al op het schoolplein aanwezig zijn. U kunt 
haar dan gerust benaderen voor een vraag of om een afspraak te maken. Als u 
twijfelt over het gehoor of zicht van uw kind dan is Bernadette de aangewezen 
persoon om in te schakelen. Zij is bevoegd om een gehoortest of ogentest af te 
nemen. Ook bij vragen over zindelijkheid of gewicht kan zij u van dienst zijn. 
 
Kraambezoek juf Wendy  
 
Juf Wendy komt woensdag 13 december met haar zoontje 
Vic naar school. Zij zal in de ochtend een rondje langs de 
groepen maken zodat de kinderen Vic kunnen bewonderen. 
Mocht u het als ouder/verzorger ook leuk vinden om Vic te 
bewonderen dan is dit mogelijk. Juf Wendy en Vic zijn om 
12.00 uur in de aula. 
 
Nieuws vanuit de MR: 
 
Algemeen: 
De MR is een afvaardiging van het personeel (3 leden) en van de ouders/verzorgers 
(3 leden) die kinderen op school hebben en houdt contact met de directie inzake het 
te volgen en gevoerde beleid. Zij heeft met betrekking tot voorgenomen besluiten 
van de school advies- of instemmingsrecht. 
 
Missie: 
Wij, de medezeggenschapsraadsleden van de Lage Weijkens, willen op een 
transparante wijze de belangen van ouders, personeel en leerlingen behartigen met 
het oog op het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen.  
 
Visie : 
De medezeggenschapsraad neemt een open houding aan naar de achterban en 
directie. De rechten en plichten zijn bij alle leden bekend. Wij zijn partners en blijven 
werken aan kwalitatief goed onderwijs en een veilig/ optimaal leer-en werkklimaat 
voor alle kinderen en personeelsleden. 

 



Aankondiging vertrek Manon Spijkers: 

Beste ouders/verzorgers, 

Bij deze wil ik u mededelen, dat ik per heden gestopt ben als lid van de MR van de 
Lage Weijkens. Door een verschil in inzicht is het voor mij niet langer mogelijk om 
het werk van de MR goed uit te voeren. Vandaar mijn besluit om te stoppen, na drie 
jaar lidmaatschap. 
Hopelijk kan het toekomstige nieuwe lid de MR weer versterken en staan voor een 
goede school voor kinderen en ouders. 

Met vriendelijke groet, 

Manon Spijkers 

Tussentijdse verkiezing:  

Beste ouders, Wij respecteren het besluit van Manon en danken haar voor de inzet.  
Het gevolg van dit besluit is dat er een tussentijdse verkiezing wordt georganiseerd. 
De verkiezingscommissie bestaat uit Diana Beerens en Will van Hoof. Wij nodigen 
ouders uit om zich kandidaat te stellen voor het MR lidmaatschap. 
Als u graag meedenkt over het beleid van de school dan is dit uw kans! U kunt zich 
kandidaat stellen door u aan te melden bij Diana of Will. 
Wij vragen u dit uiterlijk vóór 15 december te doen.  
Bij meerdere kandidaten zullen wij een schriftelijke verkiezing gaan organiseren.  
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de verkiezingscommissie: 
  
Diana Beerens  (diana.beerens@gmail.com) 
Will van Hoof  (wvhoof@delageweijkens.nl) 
 

Met vriendelijke groet,  
Diana en Will  
 
 

Schooljaar 2017 - 2018: Meer Muziek bij de  BSO  

     

  

     

        

 

          Stichting Muziekopleiding Loon op Zand 

Meld uw kind aan voor blok 3 van Muzieklessen bij de BSO! 
Op 11 september zijn de lessen Muziek bij de BSO (op basisschool De Blokkendoos), 
georganiseerd door de Stichting Muziekopleiding Loon op Zand, weer gestart.  Onder 
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de bezielende leiding van muziekdocente Beppie Schalken hebben leerlingen uit 
groep 1 t/m 3 en uit groep 4 t/m 7 in het tweede Blok van de Muzieklessen Blok 2 
(dat liep tot en met 20 november jl) een muzikaal feestmaal bereid. Ze hebben er 
van geNOTEN.  
Op maandag 8 januari 2018 aanstaande gaat blok 3 van start (weer 5 lessen op 
maandag. Groep 4 t/m 7 van 15.15 uur t/m 16.00 uur en groep 1 t/m 3 van 16.00 
uur tot 16.30 uur). Het thema van blok 3 is: WinterCarnaval. Dat wordt cool 
feesten dus!! 
 
Interesse?  
Ook meefeesten? Lees dan de aanmeldingsbrief door. Deze brief is op school 
beschikbaar en bevat meer info over les opzet, tijden en kosten.  
Wilt u er eerst meer over weten, kijk dan op de site www.sophiasvereeniging.nl 
(opleiding) of leg contact met Bernadette Essers (0416-363235 of 
bernadette_essers@hotmail.com) 
 
 Kerstviering de Lage Weijkens vrijdag 22 december 2017 

 
Dit jaar wordt de kerstviering van vrijdag 22 december een actieve, 
lekkere en sportieve viering voor de hele school. Er worden gewone 
schooltijden gehanteerd. De belangrijkste informatie ontvangt u 
vandaag (woensdag 29 - 11)  via de mail en op papier. Zodra 
Sinterklaas met de stoomboot terug is naar Spanje ontvangt u van ons 

al snel uitgebreidere informatie over de sponsoringsactie. Bent u al nieuwsgierig 
geworden?  
 

De kerstwerkgroep: Joris, Danique en Meta (team) & Wendy en Patricia (OV) 
 
Over de nieuwe taalmethode Staal, de stand van zaken 

Op dit moment zijn er in de groepen 4 t/m 8 zo’n 3 thema’s uit de methode verwerkt 

en krijgen we als team een steeds beter beeld van hoe onze nieuwe taalmethode 

functioneert. Tot nu toe zijn we als collega’s dik tevreden over het werken hiermee! 

We merken echt dat we met Staal een boost hebben kunnen 

geven aan ons taalonderwijs en dat de kinderen met veel 

meer enthousiasme aan de lessen werken. De methode 

biedt, mede door de duidelijke structuur die de 

digibordsoftware en werkboeken geven, veel houvast voor 

de kinderen. Binnen de groepen is een duidelijke rode draad 

in didactiek zichtbaar. We merken ook dat de taaltoetsen 

sterk inzetten op woordenschat. Hier zijn we in alle groepen 

meer op in gaan zetten. Een mooi neveneffect hiervan zou 

kunnen zijn dat de kinderen beter gaan presteren op 

leesbegrip, waarin de woordenschat een belangrijke pijler is. Overigens kunt u ook 

thuis met uw kind oefenen voor woordenschat m.b.v. de woordkaartjes die uw kind 

mee naar huis krijgt als huiswerk. 
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Bij Staal spelling is er meer werk aan de winkel. We merken dat de invoering hiervan 
in de groepen 4, 5 en 6 eigenlijk best soepel verloopt. Voor de kinderen in de 
groepen 7 en 8 is de aanpassing groter. Het spellingniveau van Staal spelling ligt 
hoog, een stukje hoger dan we gewend waren bij onze oude methode. Als 
leerkrachten merken we hier wel een hiaat op t.o.v. de oude methode. De didactiek 
is gedegen, maar voelt voor de kinderen soms aan als teveel van het goede. Het 
onderwijsaanbod bij spelling ligt nu op 4 lessen per week, dit moet dan ook zijn 
vruchten af gaan werpen. Goed te weten voor u als ouder is dat het punt voor 
spelling wat breder wordt. De toekenning van het punt voor een toets is voortaan 
gebaseerd op score t.a.v. spelling + grammatica.  
 
Leeslink, begrijpend en studerend lezen 

Deze nieuw ingevoerde methode paste eigenlijk meteen goed bij onze manier van 

lesgeven, omdat deze enigszins in de lijn ligt van Nieuwsbegrip, waar we vorig jaar 

mee werkten. De 7 strategieën die kinderen moeten helpen bij 

het beter overzien, begrijpen en samenvatten van teksten 

komen structureel aan bod met 1 strategie per week. We 

werken met 2 lessen per week, eenmaal een strategieles en 

eenmaal een les waarin de eerder opgedane kennis van alle 

strategieën aan bod komt. 

Maarten Voesenek, taalcoördinator 
 
Aanpassing normering 

De afgelopen jaren werkten we op onze school met de normering “70% goed is 

voldoende, rekening houdend met het foutentotaal van de helft van de klas”. We 

konden  hier goed mee uit de voeten, hoewel er ook wel eens geuit werd dat 

hierdoor in zgn. “goede” groepen de normering strenger werd.  

Omdat we merkten dat onze nieuwe methodes Staal taal en Leeslink werken met een 

normering die tegen de ‘70% is voldoende’ aan zit, willen we voortaan bij de 

normering die we gebruiken niet meer kijken naar het gemiddelde van de groep, 

waardoor we soms wat strenger waren. Hiermee ligt de normering altijd vooraf al 

vast. Deze normering hanteren we vanaf nu bij alle vakken. Mocht u nog verdere 

vragen  hebben omtrent de normering, neemt u dan contact op met de leerkracht. 

Maarten Voesenek, bovenbouwcoördinator 
 
Schooltijden en overblijven 
 
Tijdens de informatieavond is het overblijven met daaraan gekoppeld de schooltijden 
ter sprake gekomen. Het overblijven bleek een zorgpunt omdat er een tekort aan 
vrijwilligers is. Dat is ook de reden dat het overblijven overgedragen is aan het KMB. 
Enkele weken geleden hebben we een evaluatie gesprek gehouden. Hieruit bleek dat 
men over het algemeen tevreden was over de manier van werken door het KMB. Ook 
het aanmelden en het verwerken van de administratie verloopt (na een korte 



gewenning) naar tevredenheid. Doordat het KMB kan putten uit een “grotere” vijver 
van vrijwilligers kan het overblijven op deze manier blijven bestaan. 
Tijdens de informatieavond is toegezegd dat er naar mogelijke andere schooltijden 
gekeken zou worden. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen. Deze 
werkgroep komt deze week bij elkaar. De schooltijden gaan niet alleen u als 
ouders/verzorgers aan, maar ook het team. Samen zullen we moeten onderzoeken 
wat het beste voor de school is en zullen de belangen tegen elkaar afgewogen 
moeten worden. Daarom bestaat de werkgroep uit een ouder, een teamlid, een MT-
lid en de directeur. 
Wij zullen u in de komende nieuwsbrieven op de hoogte houden over de voortgang. 
Suggesties (graag per mail info@delageweijkens.nl)  over het overblijven en 
schooltijden zijn van harte welkom.  
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