Data
29 september
3 oktober
5 oktober
7 oktober
19 oktober
22 tm 30 oktober
31 oktober
2 november

Studiedag; alle kinderen zijn vrij
MR vergadering
Start kinderboekenweek
Groep 1 tm 4 vrij
Van 12.30u tot 13.15u inloopmoment voor alle ouders
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Nieuwe nieuwsbrief

Wist je dat …
• Er weer een hoop nieuwe stagiaires gestart zijn?
• Zij zich hieronder aan u voorstellen?
• De OV alweer enthousiast gestart is met het organiseren
van de activiteiten van dit schooljaar?
• Dit niet kan zonder uw steun?
• U hier meer over kan lezen in de bijlage bij deze nieuwsbrief?
• Er in Loon op Zand een echt jeugdkoor start?
• U meer informatie hierover vindt helemaal onderaan deze nieuwsbrief?
Leerlingenraad
Dit schooljaar gaan we van start met de leerlingenraad. Vanaf groep 5 tot en met
groep 8, zullen er uit iedere groep 2 afgevaardigden aansluiten bij de leerlingenraad.
Deze afgevaardigden zullen de mening van hun groep vertegenwoordigen. Samen
zullen wij het gaan hebben over belangrijke schoolse zaken.
Hierbij kunt u denken aan:
•
•
•
•

Evaluaties van de vieringen op onze school, deze delen we vervolgens met de
oudervereniging.
Brainstormen over dingen die de leerlingen binnen onze school graag nieuw
zouden willen zien of veranderingen die de leerlingen nodig vinden.
Vraagstukken zoals, inspelen op stijging van de energieprijzen. Wat kunnen
wij als school hierin doen?
etc.....

Dit schooljaar zullen we 6x samen komen.
Ik heb er zin in om met de leerlingenraad in gesprek te gaan!
Met vriendelijke groet,
Linda Benders

Hoera!
Op 19 september is juf Sanne bevallen van een
kerngezonde dochter. Ze heet Fien.
Wij feliciteren juf Sanne en Guus en wensen ze heel veel
geluk met z’n drieën.

Koffie-uurtje!
In het schooljaar 21-22 ben ik van start gegaan op de Lage Weijkens in een gekke
corona periode, daardoor ben ik nog niet voor iedereen van u zichtbaar geweest
buiten het mailcontact om.
Natuurlijk vind ik het leuk om ook de ouders van onze leerlingen beter te leren
kennen.
Ik heb er daarom voor gekozen om een aantal 'koffie- uurtjes' te plannen waarbij we
elkaar informeel kunnen leren kennen in de teamkamer. Voelt u zich zeker niet
verplicht, maar vindt u het leuk om even op een andere manier kennis te maken dan
bent u op een van de 'koffie-uurtjes' van harte welkom!
maandag 10 oktober 8.45 uur in de teamkamer
dinsdag 1 november 8.45 uur in de teamkamer
Woensdag 16 november 8.45 uur in de teamkamer
vrijdag 25 november 8.45 uur in de teamkamer
Wellicht tot dan! En natuurlijk staat buiten deze momenten mijn deur ook voor u
open mocht u een keer binnen willen wandelen.
Met vriendelijke groet,
Linda Benders
Powerkidzz
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer over de training Power Kidzzz voor
kinderen van 9 t/m 12 jaar. In deze training leren kinderen: positief om te gaan met
andere kinderen, voor zichzelf op te komen, niet weg te lopen voor lastige situaties
en moeilijke situaties aan te pakken. Mocht u uw kind aan willen melden voor deze
training kunt u contact opnemen met onze school maatschappelijk werker Inge van
Son.

Inge van Son: 06-55322364 / 088 – 023 75 00 ingevanson@farent.nl

Lege cartridges en batterijen inleveren op school
Lege batterijen kunt u inleveren in de bak die in de kleuterhal staat. Lege cartridges
mogen afgegeven worden bij meneer Robert. Hier krijgen wij als school een kleine
bijdrage voor.

Even voorstellen
Hallo! Mijn naam is Shania Teuling, 19 jaar en ik woon samen met mijn ouders en
broertje in Sprang-Capelle. Ik ben eerstejaars studente aan de
PABO deeltijd in Tilburg. Het komende half jaar ben ik iedere
dinsdag te vinden in groep 4 als stagiaire bij juffrouw Martine.
Naast het studeren werk ik nog in de kinderopvang als
pedagogisch medewerker bij de babygroep (0 tot 2 jaar).
In mijn vrije tijd speel ik voetbal bij SVO de Gaard VR1 (Neo’25) en
houd ik van gezellige uitstapjes te maken met vrienden en familie.
Mochten jullie verder nog vragen hebben of gezellig een praatje
willen maken, loop dan gerust een keer langs!
Mijn naam is Esmee en ik ben 19 jaar oud. Tot aan de
carnavalsvakantie zal ik stagelopen op dinsdag en woensdag in
groep 1/2b bij juf Lindy. Ik zit momenteel in het derde jaar van de
PABO in Tilburg. Ik kijk er heel erg naar uit om dit half jaar stage te
lopen op de Lage Weijkens. Mochten jullie nog vragen hebben,
kunnen jullie deze altijd stellen aan mij. Groetjes, Esmee Vos
Mijn naam is Nina van der Velden en ik ben 19 jaar oud. Ik woon in
Loon op Zand. Ik volg de studie PABO aan de Fontys in Tilburg. Het
komende half jaar kom ik stage lopen in groep 3. Ik ben aanwezig
op de maandagen en dinsdagen. Het lijkt me heel erg leuk om stage
te komen lopen in deze klas. Zelf hou ik er heel erg veel van om met
kinderen te werken. Ik hoop nog veel meer van het vak te gaan
leren aankomende jaar. Het lijkt me ook geweldig om kinderen
nieuwe dingen te leren, hopelijk kan ik daar deze stage mee verder gaan.
Mijn eigen interesses zijn voetballen en leuke dingen met vrienden/vriendinnen doen.
Dit doe ik heel erg graag en met veel plezier. Als u nog vragen heeft kunt u ze altijd
aan mij stellen.
Het komende schooljaar kunt u mij op basisschool De Lage Weijkens
tegenkomen, maar wie ben ik? Mijn naam is Madelon en ik ben 26
jaar oud. Omdat ik later juf wil worden, volg ik de studie ‘Leraar
basisonderwijs (PABO)’ aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Ik zit
nu in mijn derde jaar. Dit is een deeltijdopleiding, waardoor ik in de
avonduren mijn lessen volg en overdag werk. Het komende half jaar
zal ik op de dinsdagen te vinden zijn in groep 5 van Bs De Lage
Weijkens. Naast mijn studie, ben ik drie dagen werkzaam als
onderwijsassistent op een school in Tilburg. Mijn passie ligt bij voetbal en ik hou erg
veel van muziek. Ik heb super veel zin om de komende tijd nieuwe leerervaringen op
te doen op Bs De Lage Weijkens. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust als u mij
ziet!
MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl

