
 
 
Data 

 

1 juli Fac. Gesprekken groep 3 tm 7 

2 juli Fac. Gesprekken groep 3 tm 7 

3 juli Afscheidsavond groep 8 premiére eindfilm 

8 juli Laatste schooldag groep 8 

9 juli Groep 8 vrij 

10 juli 12.30 uur start Zomervakantie, groep 8 vrij 

                                                                                                                                                   
MR 

 
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of  

mailen naar: mr@delageweijkens.nl   
 

Onze 2 nieuwe collega’s stellen zich voor 
 
Hallo meisjes en jongens, beste ouders/verzorgers, 

 
Zoals u in de brief van het Leerrijk!-bestuur heeft kunnen lezen, ga ik na 

de zomervakantie als schoolleider op de Lage Weijkens aan de slag. 
Mijn naam is Eric de Brouwer en ik ben ondertussen ruim 12,5 jaar 

werkzaam binnen Leerrijk! 
In die periode ben ik op meerdere scholen werkzaam geweest en heb 
daar de nodige ervaringen opgedaan die ik in wil gaan zetten op de 

Lage Weijkens. 
Het belangrijkste in mijn werk moet zijn, dat we er SAMEN voor zorgen, dat alle 

leerlingen het op school naar hun zin hebben en goed onderwijs krijgen. Daar 
hebben we iedereen voor nodig: de leerlingen en leerkrachten natuurlijk, maar zeker 
ook alle ouders. 

Ik ben ervan overtuigd dat we dat samen voor elkaar gaan krijgen. 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar maak ik graag kennis met jullie allemaal. 

Voor nu wens ik iedereen een fijne zomervakantie toe; geniet ervan, rust lekker uit, 
zodat we in augustus weer fris aan de slag kunnen. 

 
Met vriendelijke groet, 
Eric de Brouwer 

 
Hallo allemaal, 

 
Via deze weg wil ik graag even van de gelegenheid gebruik maken 

om me aan u voor te stellen. Mijn naam is Jessica van Oers. Ik ben 
28 jaar en woon samen met mijn vriend en 2 kinderen in Waalwijk. 
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt binnen het 

onderwijs in Tilburg, waar ik vooral in de midden- en 
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bovenbouwgroepen heb gestaan. Mijn hobby's zijn lezen, koken en er lekker op 

uitgaan met mijn gezin.  
Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten en om op BS de Lage Weijkens te 

mogen werken. Ik ga in het nieuwe schooljaar, samen met Pim, groep 6 draaien. Ik 
zal er op maandag, dinsdag en woensdag (om de week) zijn. Ik heb er heel veel zin 
in! Hopelijk tot snel.  

 
Groetjes Jessica 

 
 
 

 
                                                                                                                

                                                                           
                                                                          Stichting Muziekopleiding Loon op Zand  

 
 

Schooljaar 2020 - 2021: MEER Muziek bij de BSO  
 

Het was een gek schooljaar deze keer. Muziek bij de BSO kon net als veel andere 
dingen niet meer doorgaan, maar…… als alles blijft (of nog beter wordt) dan het nu 
is, GAAN WE ER WEER VOOR IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR. 

Meneer Juan Manrique zal de lessen Muziek bij de BSO voor zijn rekening nemen 
en hij heeft er heel veel zin in. 

Na de vakantie komt er een proefles bij de BSO en kun je je aanmelden (let op de 
eerste nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar en/of de BSO-brief). 

We beginnen met de eerste 5 lessen (Blok 1) op donderdag 17 september voor 
de leerlingen van groep 1 t/m 3 van 15.00 uur tot 15.30 uur en van 15.30 uur tot 
16.15 uur voor de leerlingen van groep 4 t/m 7. Het thema is ‘muzikale 

spelletjes’. (Ben je BSO-deelnemer, dan kun je vóór de muziekles naar de BSO op 
de Blokkendoos komen om daar iets te drinken en nog wat leuks te doen totdat de 

muziekles begint.  Ook als je die dag niet naar de BSO hoeft). 
Ook kinderen die niet naar de BSO gaan, mogen meedoen, maar let op: 

BSO-kinderen gaan voor en vol is vol!  
Weet je nu al dat je mee wilt gaan doen dan kun je je nu al opgeven via 
bernadette_essers@hotmail.com  

Een blok van 5 lessen kost voor leerlingen van groep 1 t/m 3 € 17,50 en € 25,- voor 
leerlingen van groep 4 t/m 7. Als je je meteen voor het hele jaar opgeeft, betaal je 

respectievelijk € 77,50 of € 112,50.   
 
Luizenbrigade op de Lage Weijkens 

 
Normaliter (zonder coronamaatregelen) worden de eerste week na iedere 

schoolvakantie 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 de klus 

geklaard is. U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkrachten. 
Alvast bedankt voor uw aanmelding. Samen werken we aan een luizenvrije school!  
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Uiteraard willen we alle luizenmoeders die de school gaan verlaten, bedanken voor 

hun jarenlange inzet. Aanspreekpunt voor de ouders is Suzanne v.d. Hoven (moeder 
van Jinte en Hidde).  

 
Vakantielezen: 4 tips 
 

Het is belangrijk om te lezen 

tijdens de vakantie. Dan blijft je 

kind oefenen.  

Het hoeft niet met saaie oefeningen, maar juist met leuke 

boeken! Dat mogen ook strips en informatie-boeken zijn. Alle 

kinderen kunnen meedoen, jonge kinderen lees je voor.  

Het is niet belangrijk hoeveel je leest, maar wel dàt je leest! 

 

Tip 1: Lees zelf ook! 

Laat zelf zien dat je leest voor je plezier. Pak dus lekker zelf een boek of tijdschrift en 

ga lezen. Lees aan de rand van het zwembad, bij de tent, aan het strand, in de zon 

in de tuin. 

 

Tip 2: Speel leuke (taal-)spelletjes 

Speel spelletjes waarbij je kind moet lezen, zoals scrabble(-junior), boggle, een 

kwartet of een kwis. 

Tip 3: neem kinderboeken mee! 

Je kind mag gratis lid worden van de bibliotheek. Ga samen naar de bibliotheek en 

laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen.  

Boeken die eigenlijk nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen.Tip 

4: Lezen is overal 

De menukaart in het restaurant, borden langs de weg, de folder van de dierentuin of 

het pretpark: alles kun je lezen!  

Ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol. 

 

Extra tips:  

De Vakantiebieb-app. In juli en augustus is de vakantiebieb-app te downloaden! Met 

deze app kan je gratis boeken lezen op je tablet of telefoon.  

Er zijn boeken voor kinderen én volwassenen. Je vindt de app in je app-store. 

Meegroeiboeken. In deze boeken staan verhalen op verschillende AVI-niveaus. Zo 

leest je kind steeds teksten die steeds een klein beetje moeilijker worden.  

Vraag in de bibliotheek naar deze boeken! 

Kijk voor nog meer informatie op https://www.bibliotheekmb.nl/vakantielezen.html  
 

http://www.zwijsen.nl/Webwinkel/Home/Kinderboeken/Boekenseries/Beginnende-lezers/Meegroeiboeken.htm
https://www.bibliotheekmb.nl/vakantielezen.html


Uitslag vragenlijst ‘Successpiegel’ 

 
Velen van u hebben deelgenomen aan de vragenlijst 

‘Successpiegel’. Geledingen die dit ingevuld hebben zijn: ouders-
leerlingen-team-schoolleiding. We noemen hier de belangrijkste 
bevindingen. Het gaat hierbij niet over wat goed of fout is, maar 

vooral wat we ervan kunnen leren en nader willen onderzoeken. Het streven van ons 
is om minimaal op het landelijk gemiddelde te zitten.  

 
Waar zijn de geledingen over het algemeen tevreden over? 

• De kinderen leren voldoende. 

• We hebben de kinderen goed in beeld. 

• Het onderwijsaanbod (vooral door ouders en kinderen). Het gaat er hierbij over 
hoe motiverend het aanbod (als leuk) ervaren wordt. 

• Afstemming op de verschillen tussen de leerlingen. We geven de kinderen goed 
les. 

• De kinderen voelen zich veilig op school. 

• De teamsfeer (ver boven het landelijke gemiddelde). 
• De school werkt vanuit een ambitiecultuur (ver boven het landelijke gemiddelde). 

• Het leren met en van elkaar (ook hier een uitschieter). 

• We maken werk van professionalisering. 
• Onze samenwerking is gericht op partnerschap. 
 

Wat kan beter? 

• We zorgen dat de kinderen zichtbaar leren. De geledingen denken daar 
verschillend over, m.n. de leerlingen geven daar een lagere score. 

• De kinderen gaan graag naar school en vinden het buiten spelen fijn . Deze 
onderdelen scoren lager dan het landelijke gemiddelde. 

• De veiligheid op het plein wordt door ouders lager ingeschat dan landelijk. Het 
gaat hier vooral over het toezicht en de acties die soms nodig (kunnen) zijn. 

• Aandacht voor toekomstige vaardigheden (21th century skills) scoort laag. Toen 
deze vragenlijst uitgezet was is daar juist een start mee gemaakt in de vorm van 

thematisch werken. 

• Zichtbaar leiderschap. Het gaat hier over naar buiten treden en communicatie. 

• De informatievoorziening naar ouders.  
 
We hebben ons nog geen oordelen gevormd over de rapportage. De vele 

antwoorden roepen ook  vragen op. Door gesprekken die hierop moeten volgen 
zullen we moeten proberen te achterhalen (analyseren) wat maakt dat de scores zijn 
zoals deze er nu zijn. Dit kan door gesprekken met ouders, leerlingen, collega’s 

onderling, schoolleiding, panels. De school is met veel activiteiten bezig die invloed 
zullen hebben op een volgende vragenlijst. Met de aandachtspunten gaan we 

uiteraard aan de slag. 
Wij danken iedereen die de vragenlijsten heeft ingevuld, hierdoor kunnen we de 

school samen naar een hoger plan tillen. 
 



De nieuwe MR leden stellen zich aan u voor 

 
 

 

 

 

Jeroen Slaats, vader van Guus. 
 

 
 

 
Beste ouders en leerkrachten,      

 
Even een kort voorstelrondje. 
Mijn naam is Suzanne van Nuenen, getrouwd met Joep, 

moeder van Polle en Jelle en sinds kort MR-lid. Sinds een paar 
maanden draai ik mee in de MR. 

In mijn werk ben ik ruim twaalf jaar werkzaam als 
ergotherapeut in een revalidatiecentrum te Breda. Mijn werk is een grote uitdaging 

waar ik me 24 uur per week met veel passie mee bezig houdt. 
Mijn andere grote uitdaging zijn mijn kids en hen zo goed  mogelijk groot brengen. 
Een groot gedeelte van deze tijd vindt deze ontwikkeling plaats op school. 

Het voelt goed verbonden en betrokken te zijn als ouder in de ontwikkeling van het 
onderwijs. Ik hoop door mijn lidmaatschap een luisterend oor te zijn voor jullie als 

ouders en leerkrachten. 
 

met vriendelijke groet, 
Suzanne van Nuenen 
 

Hoi allemaal, 
 

Hierbij wil ik mij even kort voorstellen. Ik ben Steven 
Westerveen, vader van Bram en Thijs. Getrouwd met Caroline. 
Sinds kort MR lid. Waarom? Ik wil graag dat de kinderen met 

plezier naar school gaan & blijven gaan en goed worden 
voorbereid op hun vervolgopleiding. 

Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.  
 

vriendelijke groet Steven Westerveen 
 

Vanuit de OV                          

 
Goede dag allemaal, 

Net voor de start van de zomervakantie nog een bericht van de 
voorzitter van de oudervereniging. Ook voor de oudervereniging 

(OV) was schooljaar 2019/2020 een bijzonder jaar als gevolg van 
COVID-19. Hierdoor heeft de OV gedurende het schooljaar niet al haar geplande 
activiteiten (volledig) tot uitvoering kunnen brengen. Daarnaast stellen wij ieder jaar 

vanuit de OV-gelden een klassenbudget beschikbaar. Zoals ieder jaar blijkt dat het 



klassenbudget door de groepen richting het einde van het jaar wordt aangesproken 

voor een klassenactiviteit of iets vergelijkbaars. Dit jaar heeft dit laatste dus niet 
plaats kunnen vinden zoals u zult begrijpen door de maatregelen die voortvloeiden 

uit COVID-19. Als OV hebben wij hier met de schoolleiding uitvoerig overleg over 
gehad en het volgende besloten:  
De klassenbudgetten hoeven niet in het schooljaar 2019/2020 besteed te worden 

aan de groep om te voorkomen dat er ‘gedwongen’ uitgaven gedaan moeten 
worden. Voor de groepen 1-7 hebben wij besloten dat het (restant) klassenbudget 

met de groep meeverhuist naar het schooljaar 2020/2021. Voor groep 8 hebben wij 
besloten dat het klassenbudget mag worden aangewend voor het afscheidsfeest, 
omdat dit ten goede komt aan de leerlingen waar dit bedrag voor is vrijgemaakt.  

Voor het schooljaar 2020/2021 zal het klassenbudget dus bestaan uit het (restant) 
klassenbudget van schooljaar 2019/2020 en het klassenbudget voor het schooljaar 

2020/2021. Dit zal de leerkrachten meer financiële mogelijkheden geven om komend 
schooljaar leuke activiteiten met de individuele groepen te organiseren. Voor vragen 

kunt u altijd bij mij of een van de andere OV-leden terecht. Dan rest mij als laatste 
nog iedereen een bijzonder fijne en gezonde zomervakantie toe te wensen. 
 

met zonnige groet, 
Diederik Hoenders (voorzitter OV) 

 
Voorstelling Hamlet Coronaproof  

Het Witte Kasteel 
 
Graag wil ik jullie een bijzondere en leerzame 

familie openluchtvoorstelling van Hamlet onder de 
aandacht brengen.  

 
De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden en 
wordt op 23 augustus gehouden in de tuin van 

landgoed Het Witte Kasteel in Loon op Zand. 
De hele voorstelling duurt 45 minuten waarin het 

verhaal van Shakespeare’s Hamlet op hilarische 
wijze wordt verteld door Toneelgroep ‘Het Tweede 

Bedrijf’. 
Er is een voorstelling om 12.30 uur en een om 
14.30 uur. 

Kaarten kosten € 6.00 p.p. en moeten 
gereserveerd worden ivm een beperkt aantal 

plaatsen. 
 

Reserveren kan via de QR code op de flyer of via 
cultuur@hetwittekasteel.nl 
 

Anne-Marie Pullens 
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Parro 

 
Wat fijn dat de meeste ouders al een account op Parro hebben 

aangemaakt. Heeft u dit nog niet gedaan? Geen probleem. U 
heeft een mail van Parro ontvangen waarin de instructies staan 
hoe u dit alsnog kunt doen. Het zou fijn zijn als dit bij iedereen 

vóór de zomervakantie is gelukt, zodat iedereen na de vakantie op de hoogte is van 
de berichten of foto’s die een leerkracht plaatst. U mag in de zomervakantie de app 

Klasbord verwijderen. Hier maken wij dan geen gebruik meer van. Heeft u nog 
vragen? Stuur dan een mailtje naar pimsmolders@leerrijk.nl of 
mandydekok@leerrijk.nl 

 

 
 
 

we wensen iedereen een hele fijne vakantie 
 we starten weer op maandag 24 augustus 
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