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25 februari Carnavalsviering 

26 februari tm 6 
maart  

Carnavalsvakantie 

17 maart Studiedag; alle kinderen zijn vandaag vrij 

21 maart  GGD spreekuur 

30 maart Nieuwe nieuwsbrief 

31 maart  Theoretisch verkeersexamen groep 7  

                                                                                                                                                       
Even voorstellen  
 
Hoi,  
Ik wil me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Melanie van der Ven en 
sinds 7 februari 2022 werkzaam als administratieve ondersteuner op De 
Lage Weijkens. Administratieve ondersteuner wil zeggen dat ik het team 
help bij administratief werk, zodat zij hun tijd aan andere belangrijke 
taken kunnen besteden. Mijn start begon al goed, maar niet heus, want 
ik moest me op mijn eerste werkdag al ziek melden voor mijn eerste 2 
werkdagen. Corona gooide roet in het eten, waardoor ik nog in 
quarantaine moest blijven. Maar inmiddels ben ik dus gestart en ik voel 
me erg welkom hier op school.  
Nu nog even iets over mezelf. Ik woon met mijn gezin aan de andere kant van de 
duinen, namelijk in Drunen. Ik heb een dochter en een zoon en mijn man werkt als 
leerkracht op een andere basisschool van Leerrijk!. We houden erg veel van reizen, 
dus wie weet kom ik jullie nog ergens tegen op een mooie bestemming.  
Groetjes,  
Melanie  
 
Hallo allemaal, 
Ik ben Daan en ik ben 24 jaar. Komend half jaar mag ik stagelopen in 
groep 1,2 bij juf Sanne. In mijn vrije tijd speel ik graag spelletjes en 
badminton. Bij mijn badmintonvereniging ben ik actief binnen de 
activiteitencommissie en als jeugdbegeleider. Ook speel ik een beetje 
gitaar en houd ik erg van spelletjes. In de laatste week van de 
zomervakantie ben ik al ruim 10 jaar te vinden bij Jeugdland Waalwijk, 
dat ik sinds een paar jaar mede organiseer.  
Naast mijn studie werk ik al jaren met veel plezier in het Efteling Hotel, 
in de bediening van het restaurant en de bar. Afgelopen januari ben ik 
begonnen als onderwijsassistent, wat ik tot nu toe met erg veel plezier doe.  
Ik heb veel zin in de komende periode, om kennis te maken met het 
kleuteronderwijs.  
Tot ziens, Daan Vermeer 
 



MR 
 
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of  
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl                
 
Cursussen voor ouders en opvoeders 
 
Wil je meer weten over de ontwikkeling en opvoeding van je kind en beter inzicht 
krijgen in bepaald gedrag? Kun je wel wat tips gebruiken van onze ervaren pedagoog 
en van andere ouders? Kijk dan eens naar het GGD aanbod van (online) cursussen, 
koffieochtenden, workshops en webinars voor ouders. Opvoeden is best een 
uitdaging. Het is maatwerk en elke situatie, kind en ouder is weer anders. Opvoeden 
blijft een proces van leren en uitproberen. 
Wellicht kunnen we jou iets extra’s bieden!  
Kijk eens op Cursussen en webinars | GGD Hart voor Brabant (ggdhvb.nl) 
Een greep uit het aanbod:  
·   Online oudercursus Omgaan met Pubers  Soms zijn pubers verfrissend en 

ontwapenend, maar ook humeurig of dwars. Hoe ga je hier als ouder of verzorger 
het beste mee om?  

·   Online Oudercursus Opvoeden en Zo Wil je graag de sfeer in huis verbeteren? 
Regels en grenzen duidelijk maken voor iedereen in het gezin? Of misschien wel 
het zelfvertrouwen van je kind laten groeien? Dan is deze praktische cursus zeker 
iets voor jou. 

·   Mediaopvoeding: alles wat je als ouder wilt weten! Voor ouders/verzorgers van 
basisschoolleerlingen. Meer info en Aanmelden 

·   Digitale koffieochtend BOOS!  Blij, verdrietig, bang of boos. Het zijn allemaal 
emoties waar je kind mee te maken heeft. Voor je kind maar ook voor jezelf is 
het fijn wanneer deze emoties niet tot problemen leiden. 

·   Mama, papa: waar komen baby’s vandaan? Voor ouders/verzorgers van 
basisschoolleerlingen. Inschrijven voor dit webinar kan door te mailen naar: 
webinars@ggdhvb.nl, je krijgt dan een inschrijflink om deel te kunnen nemen aan 
het webinar. 

·   Opgroeien met Liefde Hoe pak je seksuele voorlichting aan? En op welke leeftijd 
kun je ermee beginnen? Is het normaal dat ik het lastig vind om vragen van mijn 
kind te beantwoorden? Deze digitale koffieochtend geeft je praktische tips om er 
mee aan de slag te gaan. 

·    Opvoeden in twee huizen Hoe houd je goed contact over opvoeden als je 
gescheiden bent? Hoe pakken andere ouders dat aan? En wat heeft je kind nodig 
en wat heb jij daarin nodig? 

Vragen? cursussenregiomb@ggdhvb.nl 
        

mailto:mrdelageweijkens@leerrijk.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursussen%2F&data=04%7C01%7Cs.algera%40ggdhvb.nl%7C63b4143c4c764aed6da908d9e5810e0a%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637793164708584190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6twzq%2FNkX9Sm8T%2FfDudmr2Ov%2FOVJIsbRKScc1kDYlX4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursus%2Fomgaanmeteenpuber%2F&data=04%7C01%7Cs.algera%40ggdhvb.nl%7C63b4143c4c764aed6da908d9e5810e0a%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637793164708584190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gkKGOMM6KJBdAhZlVKaUsOI334oEqkRuPkoxyPG2AFw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursus%2Foudercursus-opvoeden-en-zo%2F&data=04%7C01%7Cs.algera%40ggdhvb.nl%7C63b4143c4c764aed6da908d9e5810e0a%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637793164708584190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GbdzHRK%2FFzdA2v83pXyTgLxcX2S2rf9xpI%2BwkuWINPo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fmediaopvoeding-alles-wat-je-als-ouder-wilt-weten&data=04%7C01%7Cs.algera%40ggdhvb.nl%7C63b4143c4c764aed6da908d9e5810e0a%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637793164708584190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=A9S1z5XLv%2BNpgZ7pd%2BccvthpB2ELKwwp474U7t6tEfc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fmediaopvoeding-alles-wat-je-als-ouder-wilt-weten&data=04%7C01%7Cs.algera%40ggdhvb.nl%7C63b4143c4c764aed6da908d9e5810e0a%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637793164708584190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=A9S1z5XLv%2BNpgZ7pd%2BccvthpB2ELKwwp474U7t6tEfc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2F%25D1%2581ursus%2Fdigitale-koffieochtend-voor-ouders-boos%2F&data=04%7C01%7Cs.algera%40ggdhvb.nl%7C63b4143c4c764aed6da908d9e5810e0a%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637793164708584190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yIg0rtOmD9%2BFJZXBVKxJBA%2Fh7oKBRM%2F2RNcxld8GIuQ%3D&reserved=0
mailto:webinars@ggdhvb.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursus%2Fdigitale-koffieochtend-voor-ouders-opgroeien-met-liefde%2F&data=04%7C01%7Cs.algera%40ggdhvb.nl%7C63b4143c4c764aed6da908d9e5810e0a%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637793164708584190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SptLN8Tbf43FzcFxR4RXPFvO2TIJnKIhHQJU9ib%2FNeY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursus%2Fworkshop-opvoeden-in-2-huizen%2F&data=04%7C01%7Cs.algera%40ggdhvb.nl%7C63b4143c4c764aed6da908d9e5810e0a%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637793164708584190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kEiIG%2Bf7%2FM5UW2%2Fx7f8ShxbFclQNWGMCNKHG0b%2BVC7I%3D&reserved=0
mailto:cursussenregiomb@ggdhvb.nl

