
 
 

 
 
Data 
 

31 mei, 1 en 2 juni Kamp groep 8 Zeeland 

5 juni 2e Pinksterdag, vrije dag voor iedereen 

7 juni OV vergadering 

13 juni Studiemiddag team. Alle kinderen zijn ’s middags vrij 

26 juni GGD Inloopspreekuur 
MR vergadering 

28 juni Nieuwsbrief 

26 en 29 juni 10 minutengesprekken groep 2 

30 juni 2e rapport groep 3 tm 8 

  

 
Vanuit de leescoördinatoren 

Lezen in de vakantie is leuk én slim! 
 

In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor kinderen 

van 6 t/m 18 jaar. Leuke boeken waarmee kinderen en 

jongeren lekker door kunnen lezen in de vakantie. Lezen is 

leuk en hun leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft erdoor 

op peil.  

Download de gratis app vanaf 1 juni op je tablet of smartphone. 

Vanaf dan zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve 

“Challenge” beschikbaar. In deze challenge daagt een bekende kinderboekenschrijver 

de klas uit om een zomerverhaal met beelden en/of woorden af te maken. 

VEEL LEESPLEZIER MET DE VAKANTIEBIEB!  

Vakantierooster schooljaar 2017 – 2018 
 

Herfstvakantie Ma 16-10-2017 tm vrij 20-10-2017 

Kerstvakantie Ma 25-12-2017 tm vrij 05-01-2018 

Voorjaarsvakantie Ma 12-02-2018 tm vrij 16-02-2018 

2e Paasdag Ma 02-04-2018 

Meivakantie Ma 23-04-2018 tm vrij 04-05-2018 

Hemelvaart Do 10-05-2018 en vrij 11-05-2018 

2e Pinksterdag Ma 21-05-2018 

Zomervakantie Ma 09-07-2018 tm vrij 17-08-2018 
 

http://www.vakantiebieb.nl/


Oproep voor hulpouders bij het BAVI-lezen: 

Wij vragen met ingang van het nieuwe schooljaar 

hulpouders die leerlingen willen begeleiden bij het kiezen 

van nieuwe boeken tijdens het BAVI-lezen (van 8.30 – 8.50 

uur in de ochtend). Met deze hulp kunnen we het vrij lezen 

nog leuker maken en leren de kinderen om beter te kiezen! 

We willen gaan werken met periodes, waarbij de eerste 

periode vanaf na de zomervakantie tot en met de 

herfstvakantie loopt. Wie heeft er tijd/zin om de kinderen hierbij te helpen? U kunt 

zich aanmelden voor de volgende dagen: maandag, donderdag en/of vrijdag bij juf 

Wendy of juf Will (leescoördinatoren). U krijgt vooraf een instructie van één van hen. 

Wij hopen op voldoende aanmeldingen!  

Mad Science Zomerkampen 

Tijdens de Mad Science Zomerkampen beleven kids de 
wondere wereld van de wetenschap met het zonnetje in het 
gezicht. Een weeklang lekker buiten spelen, nieuwe 
vrienden maken en onvergetelijke ’wauw’ – momenten 
ervaren bij unieke experimenten en proefjes. 
Meer info via magazine.mad-science.nl/kamp2017 
 

 Voor kids van 7 tm 11 jaar 
 15 juli tm 27 augustus 2017 
 Gave locaties in de regio 
 Dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur 
 Inclusief lunch 

 Professionele begeleiding 
 Experimentjes voor thuis 
 Vier dagen met elk een eigen thema 
 
Sleutel gevonden 
 
Bij de directie ligt een huissleutel met een tie-wrap. Wie is de eigenaar? 
 
Conciërge 

 
Onze vaste conciërge meneer Gerard is helaas al 
een tijd met ziekteverlof. Onlangs hebben we een 
vervanger gevonden in de persoon van meneer 
Mari v.d. Logten. 
Mari is op maandag, dinsdag en donderdag bij ons 
op school werkzaam. 
 
 
 
 

http://mad-science.us11.list-manage1.com/track/click?u=babacb0746de0cffebe646cb9&id=2f5544c196&e=0d1bcefa18


Kwaliteit van onze school 
 
Op 30 mei heeft er een audit plaatsgevonden op onze 
school. Wat houdt een audit in? 
Een audit wordt  binnen Leerrijk! gedaan door 
vertegenwoordigers van een andere Leerrijkschool (BS Klim Op in ons geval) en het 
bestuur. 
Zij gebruiken bronnen, waaronder de door u ingevulde vragenlijsten, alle verdere 
beschikbare onderzoeksgegevens, de resultaten van de leerlingen, observatielijsten, 
analyses en gesprekken om een beeld van de school te krijgen.  
De auditcommissie legt lesbezoeken af en houdt gesprekken met ouders, 
leerkrachten en leerlingen. Na afloop maakt de auditcommissie een rapport waarin 
tops en tips komen te staan. Het is een leerzame dag geweest voor beide scholen en 
ons bestuur. 
 
Schoolvoetbal 

In april hebben we met 4 teams van de Lage Weijkens gestreden op de velden van 

Uno Animo bij  het schoolvoetbaltoernooi. Voor de beide jongensteams en het 2e 

meisjesteam hield het op na de eerste ronde. Het 1e meisjesteam werd eerste na een 

zinderende finale met penalty’s te hebben beslist. Hierdoor mochten ze naar de 

district finale in Tilburg op woensdag 17 mei. In subtropische sferen wisten zij een 

knappe vierde plek te bemachtigen. Hier eindigde het mooie avontuur.  

Namens de Lage Weijkens willen we alle jongens, meiden en de vrijwilligers 
bedanken die het schoolvoetbal mogelijk hebben gemaakt! 
 
              

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Groep 8 op 22 juni naar Nationaal Monument Kamp Vught 

 
Donderdagmiddag 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 uuur vanuit school 

vertrekken, vraag ik u om uw kind een lunchpakket mee te geven. We lunchen dan 
vooraf gezamenlijk in de klas.  
 
 



Musical groep 8 
 
Op dit moment zijn de kinderen van groep 8 al druk aan het 
repeteren voor de musical “Help, we zijn het bruidspaar kwijt”, die zij 
in de laatste schoolweek opvoeren. De kinderen worden hierbij 
geholpen door juf Michelle en Wendy van Riel. 
De première vindt plaats op de afscheidsavond van groep 8 op 7 juli 
a.s.  
Andere uitvoeringen hebben plaats op maandagmiddag 10 juli (opa’s 
en oma’s), dinsdagochtend 11 juli (hulpouders en kleuters) en 
dinsdagmiddag 11 juli (overige groepen) in de laatste schoolweek. 
Op woensdagochtend houden we tot 10.30 uur een grote 
opruimactie en dan zit de musical er weer op. 
 
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 13 juni ’s middags uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag. De kinderen 
die naar een school in het POVO 013 gebied (Tilburg) gaan, zijn op 
donderdagmiddag 29 juni aan de beurt. 
De kinderen worden hiertoe door ons natuurlijk in de gelegenheid gesteld. U hoeft 
geen speciale toestemming te vragen.  
 
Schoolreis  

 
Maandag 12 juni is het zo ver. Alle groepen gaan dan op 
schoolreis. De kleuters gaan naar Kids Wonderland in 
Molenschot, groep 3 en 4 naar Dippie Doe in Best en de 
andere groepen naar het Scheepvaartmuseum en Nemo 
in Amsterdam. Momenteel worden in de voorbereiding 
de laatste puntjes op de i gezet om er een leuke dag van 
te maken die nog lang in de geheugens van de 

leerlingen blijft hangen. 
Tijdens de info-avond aan het begin van het schooljaar hebben we de plannen voor 
het schoolreisje aan de ouders kenbaar gemaakt. Destijds was er mogelijk sprake 
van een (kleine) eigen bijdrage per leerling. Gezien onze huidige financiële situatie 
hebben we als Oudervereniging besloten om geen eigen bijdrage aan de leerlingen 
te vragen maar het schoolreisje te financieren uit het saldo van de actiegelden zoals 
de kledinginzameling en het overschot uit de overblijfgelden. Daarmee komen naar 
onze mening de middelen ten goede aan de leerlingen en worden we geen spaarkas. 
 
 

Avond4daagse  
 
Inmiddels zitten de eerste wandeldagen van de avond4daagse 
er al weer op. Altijd leuk om leerlingen samen te zien lopen en 
ook ouders hebben tijd voor elkaar. Het blijft een fantastisch 
evenement wat niet verloren mag gaan in ons dorp! Dit jaar 



hadden we een geweldig aantal van 206 aanmeldingen op onze school. Dus hopelijk 
mogen we de eerste prijs van de scholen donderdag wederom in ontvangst nemen 
en daarna aan de lopers de medailles uitreiken. Voor nu nog veel wandelplezier en 
hopelijk mooi en droog weer. 
 
 

 
 


