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11 oktober
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Week 43
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Start Kinderboekenweek
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Luizencontrole
OV Vergadering
Kledinginzameling OV
Nieuwsbrief

Wist je dat …





de informatieavond goed bezocht is?
de berging intussen verplaatst is?
de kinderen op school een typecursus kunnen gaan volgen? Kijk
maar eens op www.typ4fun.nl
dit schooljaar voor het eerst iedere groep voorzien is van een stagiaire?

Actie Textielinzameling
Wanneer ?

Vrijdag 25 oktober 2019
Tussen 08.00 uur – 09.30 uur

Binnenkort houden de ouderverenigingen van basisschool De Lage Weijkens
en basisschool De Blokkendoos weer de eerste 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 wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens,
kussenslopen)
Zachte knuffelbeesten
Wat 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.
Brief van de ouders uit de MR
In een bijlage van deze nieuwsbrief treft u een brief aan van de ouders van de MR.
De ouders zijn op dit moment niet actief in de MR. Het personeelsdeel van de MR is
wel actief en is het aanspreekpunt voor uw vragen en suggesties via het mailadres
mrdelageweijkens@leerrijk.nl. Uiteraard kunt u ook altijd bij de directie terecht
(directiedelageweijkens@leerrijk.nl).

Ouderpanel
Vorig jaar hebben we fijne gesprekken gevoerd met ouders over
onze school. Aan de hand van stellingen hebben we ideeën
verzameld. Sommige ideeën hebben we opgenomen in ons
schoolplan. Het succes van een dergelijk panel willen we
voortzetten.
Graag willen we u uitnodigen een keer deel te nemen aan zo’n panel. Zo'n
bijeenkomst duurt een uur en is slechts éénmalig omdat we proberen te werken met
verschillende groepen. Als u belangstelling heeft vul dan a.u.b. de bijlage in die
tegelijkertijd met deze nieuwsbrief verzonden is en lever deze bij de directie in. U
krijgt bericht over de voortgang.
Week tegen het pesten
In de week van 23 t/m 27 September is de week tegen
het pesten met als thema ‘wees een held, met elkaar’.
In alle groepen is er aandacht voor pesten, misbruik en
mishandeling. We geven de kinderen handreikingen met
wat ze kunnen doen en met wie ze kunnen praten. De
vertrouwenspersonen worden voorgesteld: juf Sanne, juf
Christine en juf Will. In iedere groep wordt op een kaart bijgehouden wanneer er een
dag niet gepest is. Bij een volle kaart volgt er een beloning. Vraag er eens naar bij
uw kind.
Onderwijsnest 2019-2020
Op dinsdag 10 september was de kick off van een nieuw jaar als gezamenlijke
opleidingsschool samen met BS de Blokkendoos. Op deze foto ziet u alle gezichten.
Verder zullen de studenten van de Lage Weijkens zich voorstellen in deze
nieuwsbrief. We hopen er weer een fijn jaar van te maken samen.
Want....ontwikkelen doen we samen!

Kinderpostzegels
ONZE LEERLINGEN VAN GROEP 8 OP PAD VOOR
DE KINDERPOSTZEGELACTIE!
Vanaf woensdag 25 september a.s. gaan ruim
160.000 basisschoolkinderen in Nederland op
pad tijdens de Kinderpostzegelactie. Onze kinderen uit groep 8 doen ook mee. Ze
zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor
kinderen door kinderen!
Voor wie gaan de leerlingen op pad? Dit jaar zet Kinderpostzegels zich in voor 8.500
kinderen die in Nederland in een daklozen- of vrouwenopvang wonen. De
begeleiding in de opvang is vooral gericht op volwassenen. Voor kinderen is er
meestal weinig aandacht. Ze hebben er geen eigen kamer en geen privacy, er is
nauwelijks speelgoed, ze mogen vaak hun vriendjes niet meenemen, hebben hun
huisdieren achter moeten laten en mogen ook niet zorgeloos buiten spelen. Geen
ideale omstandigheden waarin een getraumatiseerd kind de kans krijgt zich te
ontwikkelen. Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter thuis
voelen en dat er goede begeleiding voor ze is.
U koopt toch ook bij onze leerlingen!? We wensen onze leerlingen van groep 8 heel
veel succes!
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl
Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek met het thema: reis mee!
In deze week wordt er op verschillende manieren aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek. Zo gaat iedere groep ook een workshop volgen.
Woensdag 2 oktober willen wij gezamenlijk de Kinderboekenweek openen op het
schoolplein om 08.30 uur. Jullie zijn van harte welkom buiten op het plein!

De stagiaires stellen zich voor
Beste ouders, graag wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is
Michel Bolluijt. Ik ben deeltijd student in het eerste leerjaar aan de
PABO in Tilburg (opleiding tot docent basisonderwijs). Ik vervul
mijn stage op de dinsdagen in groep 3 bij juffrouw Evy. Ik ben hier
vanaf 17 september tot februari 2020. Wat een leuke klas!!
Naast deze studie heb ik nog een druk leven. Ik ben getrouwd met
Claudia en wij hebben 3 prachtige zoons: Sem (11), Jop (9) en Rik
(8). Naast mijn studie start ik vanaf 1 oktober als
onderwijsassistent op een speciaal basisonderwijsschool ‘De Keyzer’ in Goirle. Nu ben
ik nog werkzaam als zwemonderwijzer. In de vrije tijd die ik verder nog over heb ben
ik eigenlijk altijd sportief bezig: voetbal (coachen), fitness, etc. Ik zie uit naar een
leuke en leerzame stage op de Lage Weijkens!
Hoi! Mijn naam is Renée de Bel. Ik ben 24 jaar oud en woon in
Tilburg. Ik zit in het 3de jaar van de Fontys PABO in Tilburg. Het
komende half jaar loop ik elke maandag en dinsdag stage in groep 5
bij juf Meta en juf Michelle.
Als ik niet aan het stagelopen of studeren ben vind ik het leuk om te
lezen en muziek te maken. Ook kun je me regelmatig op stal vinden
om op mijn verzorgpaard te rijden. Af en toe samen de Loonse en
Drunense Duinen in hoort hier natuurlijk ook bij. Ik kijk uit naar een
leuke, leerzame en gezellige periode in groep 5. Kom gerust even
binnenlopen voor een kennismaking of als u vragen heeft!
Hoi,
Ik ben Emma Gijzen, ik ben 18 jaar oud en woon in Berkel- Enschot.
Ik zit in het 2de jaar van de Pabo bij Fontys Hogescholen in Tilburg.
Het eerste halfjaar loop ik stage in groep 1-2 B bij juf Lindy en juf
Leontien. Naast mijn studie speel ik in mijn vrije tijd volleybal, gitaar
en werk ik bij de Efteling. Ik heb enorm veel zin om dit jaar te komen
stagelopen op de Lage Weijkens!
Hoi allemaal,
Mijn naam is Janneke Emmers. Ik ben 22 jaar en ik kom uit
Kaatsheuvel. Ik zit op dit moment in het tweede jaar van de
PABO aan de Fontys Hogescholen in Tilburg. Hiervoor heb ik de
opleiding onderwijsassistent afgerond. Ik zal het komend halfjaar
te vinden zijn in groep 7 bij juf Mandy op de dinsdag en
woensdag. Buiten stage om ben ik niet alleen druk bezig met de
opleiding, maar speel ik ook nog klarinet en vind ik het altijd fijn
om te sporten. Ik kijk er erg naar uit om mezelf te gaan
ontwikkelen in groep 7 en daar ook iets te gaan betekenen voor de leerlingen. Mocht
u vragen hebben, loop dan gerust een keer binnen.

Hoi allemaal! Mijn naam is Imke van der Velden en ik ben 21 jaar.
Dit schooljaar ga ik stagelopen in groep 8. Ik ben geboren en
opgegroeid in Loon op Zand, maar drie jaar geleden heb ik dit fijne
dorp ingeruild voor de grote stad, Nijmegen! Hier studeer ik aan de
Academische Lerarenopleiding. Dit betekent dat ik Pabo volg aan
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de bachelor opleiding
Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit doe.
Dit schooljaar hoop ik mijn diploma te behalen en ik ben blij dat ik
mijn afstudeerstage op de Lage Weijkens mag lopen.
Ik kijk er naar uit om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van
de kinderen en hen voor te bereiden op de volgende stap, de
middelbare school.
De komende tijd ben ik elke maandag aanwezig. Wil je persoonlijk kennismaken of
me iets vragen, loop dan zeker een keer binnen!

