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STUDIEDAG team; alle kinderen zijn vrij
GGD spreekuur
MR vergadering
Start Kinderboekenweek
Nieuwsbrief
Herfstvakantie

Wist je dat …
* Het schooljaar alweer bijna een maand oud is?
* Het klassenthema van de kleuters dit schooljaar "kikker“ van
Max Velthuijs is?
* Het dak inmiddels klaar is?
* We een heleboel nieuwe gezichten in de school hebben?
* Degenen die zich nog niet voorgesteld hebben dat in deze nieuwsbrief doen?
Week tegen het pesten
In de week van 27 september tot en met 1 oktober was de “week
tegen het pesten”, met als thema "Buitensluiten? Uitgesloten!". In alle
groepen is er aandacht geweest voor pesten. Juf Danique is onze anti
pest coördinator en zij heeft ervoor gezorgd dat er in elke groep lesmateriaal
aanwezig was om samen te kletsen over pesten. We hebben kinderen handreikingen
gegeven wat ze kunnen doen en met wie ze kunnen praten. De
vertrouwenspersonen juffrouw Sanne en juffrouw Christine hebben zich in iedere
groep voorgesteld en situaties besproken waarbij zij als vertrouwenspersonen
helpend kunnen zijn. De vertrouwenspersonen zijn er voor de kinderen, maar ook
voor u! Loopt u ergens mee rond waar uw zoon/dochter mee thuis komt en heeft u
graag tips of wilt u sparren, neem dan contact op met Christine of Sanne.
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Juf Ria stopt met ondersteunende werkzaamheden
Beste ouders, verzorgers,
Na een lang arbeidzaam leven en een periode van toenemende gezondheidsklachten
is voor mij de tijd aangebroken om te stoppen met de ondersteunende
werkzaamheden op school. Met pijn in mijn hart zal ik op 19 oktober voor de laatste
keer werken met ‘mijn’ kleuters en een klein feestje met ze vieren voor mijn
afscheid.
Bedankt voor het vertrouwen de afgelopen jaren in de begeleiding van jullie
kinderen, ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan.
Ik heb leuk en interessant vrijwilligerswerk gevonden in ons mooie dorp en ik zal
jullie ongetwijfeld zeker onderweg nog eens ontmoeten. Tot ziens.
Ria
Bank gezocht
Op school hebben we een bank waarop leerlingen lekker kunnen zitten lezen (tussen
groep 4 en 5). Echter is deze bank aan vervanging toe. Heeft iemand een 2 zitsbank
over die in prima staat is, zodat hij nog meerdere jaren mee kan in de leeshoek?
Neem hiervoor contact op met Robert.
Kindmonitor 0 t/m 11 jaar
De GGD Hart voor Brabant stuurt eind september een uitnodiging om de Kindmonitor
in te vullen naar ruim 35.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De
vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de
kinderen. Heb je een uitnodiging ontvangen? Doe mee, jouw mening telt!
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op
www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant
MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl
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 eerste 3 spreekuren zijn al gepland op de volgende data:
Maandag
Dinsdag
Maandag

4 oktober
16 november
20 december

08.15 uur
08.15 uur
08.15 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.

TSO
Het extra inzetten van mensen vanuit het beweegbureau op TSO momenten lukt
jammer genoeg niet. Simpelweg omdat er onvoldoende mensen zijn om aan deze
vraag op scholen tegemoet te komen. Wel zijn er leuke nieuwe materialen
binnengekomen die onze leerlingen kunnen gaan gebruiken tijdens TSO momenten!
Binnen het team zullen we blijven kijken naar de behoeftes van de leerlingen tijdens
de TSO en daar waar nodig zullen we nieuwe ideeën met elkaar gaan verkennen.
Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober 2021 start de Kinderboekenweek.
Wij besteden hier op school uitgebreid aandacht aan. We
gaan met de kinderen allerlei lees-activiteiten doen rondom
het thema ‘Worden wat je wil’. In deze week zal er in de
aula ook een ruil-boekenkastje komen te staan. De kinderen mogen een boek van
thuis hier in zetten en mogen dan weer een ander boekje uitkiezen om mee naar
huis te nemen.
Even voorstellen
Hoi allemaal ik zal me even voorstellen,Ik ben Basje en sinds
dit schooljaar ben ik werkzaam bij Het BeweegBuro waardoor
ik ook de gymlessen bij basisschool de Lage Weijkens mag
verzorgen! Dit doe ik met veel plezier op de dinsdag en
donderdag voor de groepen 3 tot en met 8. Zelf ben ik 21 jaar
oud en kom ik uit Eindhoven, waar ik een paar maanden
geleden ben afgestudeerd aan de ALO. Mijn eerste leuke sport
herinneringen had ik aan dansen en karate en tegenwoordig
ben ik in mijn vrije tijd te vinden in de sportschool en houd ik
van seizoenssporten zoals snowboarden, zeilen en surfen. Ik
ben een gymjuf die houd van veel verschillende spellen en ik
heb dan ook al een heleboel voorbereid, maar heeft jouw kind
nou nog een sportief spel dat hij of zij heel graag speelt dan
hoor ik dat graag van ze! Ik sta open voor alle sporten,
spellen en leerlijnen. Met sportieve groet, Basje Daemen
Ik ben Lieke, 35 jaar en woon in Oosterhout samen met Rob
en onze zoon Morgan van 7 en onze dochter Phoenix van 4.
Verder hebben we nog een hond en een kat en 2 konijnen.
Naast mijn gezin hou ik erg van lezen, series kijken en we
volgen Formule 1, daar ben ik een enorme fan van.
Ik heb heel lang administratief werk gedaan, maar nu besloot
ik een totale switch te maken en weer te gaan studeren. Dus
nu ben ik begonnen bij Fontys en doe ik de PABO. Ik loop
stage in groep 1/2B. Sinds ik zelf kinderen op de basisschool heb, heb ik gemerkt
hoeveel tijd kinderen eigenlijk onder de hoede van de leerkracht doorbrengen. Ik wil
graag een positieve invloed hebben op kinderen en de juf zijn waar ze jaren later
over zeggen, dat was een leerkracht waar ik veel van geleerd heb en waar ik mezelf
kon zijn.

Hoi allemaal, Mijn naam is juffrouw Liselotte, 18 jaar oud en
ik ben tweedejaars studente aan de Pabo, Fontys in Tilburg.
In mijn vrije tijd zing en dans ik graag en zit ik ook bij een
musicalgroep in Waalwijk.
Het komende half jaar kom ik op de dinsdag en de woensdag
stage lopen. Komende periode zal ik op deze dagen te vinden
zijn in groep 3 bij juffrouw Evy.
Ik heb het altijd al leuk en interessant gevonden om met
kinderen te werken en te zien hoe een kind zich ontwikkelt.
Mochten jullie verder nog vragen hebben of zin hebben om
een praatje te maken, kom gerust langs!
Hoi! Mijn naam is Sam Paalvast. Ik ben 22 jaar en ik woon in
Loon op Zand. Dit jaar loop ik stage in groep 5 bij juffrouw
Meta en juffrouw Martine. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig
met hockey, reizen, koken en activiteiten ondernemen met
mijn vrienden en familie. Ik sta altijd open voor vragen,
opmerkingen of een gezellig praatje!

Hallo! Ik ben Guusje en ben het komende half jaar op de
maandag en dinsdag te vinden in groep 7 als stagiaire. Ik hou
van paardrijden, fotografie en gezelschapsspellen doen met
vriendinnen. Ik heb een deel van de opleiding gedaan in
Leiden, maar ben sinds januari 2021 weer te vinden in het
mooie Brabant.
Groetjes, Guusje

Ik ben Noor van Lingen, en tot de carnavalsvakantie loop ik
stage bij juf Sanne in groep 1/2A. Ik zit in mijn eerste jaar
van de Academische Pabo in Tilburg. In mijn vrije tijd zeil ik
graag en kan je me altijd wel met mijn neus in een boek
vinden. Ik heb ontzettend veel zin in de stage, en om de
school en iedereen die er rondloopt goed te leren kennen. Ik
ben elke dinsdag op school te vinden, dus loop een keer
langs!

Poppenkastpoppen gezocht
In groep 1/2B hebben we een hele mooie poppenkast gekregen. Heeft er iemand
toevallig nog poppenkastpoppen liggen die niet meer gebruikt worden? We zouden
hier heel erg blij mee zijn.

Stichting Muziekopleiding Loon op Zand

Muziek bij de BSO

Schooljaar 2021 - 2022: MEER Muziek bij de BSO
In dit (nog) nieuwe schooljaar gaan we weer lekker aan de slag met MUZIEK BIJ DE
BSO en aanmelden kan nog.
Meneer Juan Manrique zal de lessen weer voor zijn rekening nemen en hij heeft er
heel veel zin in.
Zit je op de BSO, dan kun je op 13 september een proefles volgen, heb je nu al of na
de proefles, zin om mee te gaan doen (en het wordt leuk!!! Gewoon aan de slag dus)
geef je dan op.
We beginnen met de eerste 5 lessen (Blok 1) op maandag 20 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 Olympische Spelen.
(Ben je BSO-deelnemer, dan kun je voor de muziekles naar de BSO 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: BSOkinderen gaan voor en vol is vol!
Een blok van 5 lessen kost voor leerlingen van groep 1 t/m 3 € 17,50 en € 25,- voor
leerlingen groep 4 t/m 7. Als je je meteen voor het hele jaar opgeeft, betaal je
respectievelijk € 77,50 of € 112,50.
Aanmelden kan via het bij de Nieuwsbrief gevoegde aanmeldingsformulier.

Buurtgezinnen

