Een nieuw schooljaar
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. We hopen
dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en wensen iedereen
een heel fijn schooljaar toe.
Data
30 augustus
2 september
2 september
3 september
4 september
9 september
23 september
25 september

Ouder-kind gesprekken groep 3 tm 8
Ontruiming
Inloopspreekuur GGD
Schoolfotograaf
Ouder-kind gesprekken groep 3 tm 8
Algemene informatieavond en jaarvergadering OV
MR vergadering
nieuwsbrief

Wist je dat ….
•
•
•
•
•
•
•

juffrouw Wendy weer zwanger is en de baby eind januari 2020
wordt verwacht? Heel hartelijk gefeliciteerd.
we alweer 1,5 week in het nieuwe schooljaar zitten?
de nieuwe fietsenstalling iedere ochtend vóór schooltijd als
speelplaats gebruikt wordt door een eekhoorntje?
we benieuwd zijn naar de komende driehoeksgesprekken met de kinderen erbij?
de leerlingen van (de vorige) groep 8, ouders en leerkrachten een gezellige
afscheidsavond hebben gehad bij Uno Animo? De voetjes gingen zelfs van de
vloer.
alle groepen goed gestart zijn in de eerste week?
we onze eerste studiedag al gehad hebben (buiten lestijd)?

MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mr@delagewijkens.nl
Korte schoolgids en kalender
We proberen natuurlijk zo zorgvuldig mogelijk deze gids aan u te verstrekken. Helaas
is er toch een klein foutje in geslopen. Het betreft de laatste schooldag. De kinderen
krijgen dan niet om 12.00 uur vakantie maar op de normale eindtijd op vrijdag nl.
12.30 uur. Zou u dat aan willen passen?

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
Maandag
Maandag

2 september
4 november
2 december

8.15 uur
8.15 uur
8.15 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.
Nieuws vanuit de luizenbrigade
Bij de controle na de zomervakantie waren alle leerlingen
luizenvrij. Blijkbaar wordt er thuis doelmatig gehandeld.
We zijn hier ontzettend blij mee en bedanken alle ouders
hiervoor. Dit biedt goede hoop voor komend schooljaar.
Partnerschap opleiden in de school – start nieuw stagejaar
Op dinsdag 10 september is de kick off van een
nieuw stagejaar.
De nieuwe studenten komen dan kennismaken en
zullen worden ingedeeld in verschillende groepen
op de Lage Weijkens en de Blokkendoos. Wij zijn namelijk
gezamenlijk verbonden als opleidingsschool aan Fontys
Hogeschool voor Kind en Educatie (FHKE), pabo Tilburg.
Sommige studenten zijn al eerder begonnen en kunt u al rond zien lopen op onze
school. Dit betreft de groepen 1/2a (Marieke Muilwijk), 4 (Marit vd Ham) en 6 (Ellen
vd Kamp).
Meer info over de indeling volgt in de volgende nieuwsbrief.
Voor vragen omtrent stage kunt u terecht bij meneer Pim. Hij is de stagecoördinator
voor beide scholen. Op dinsdag is hij hiervoor vrij geroosterd.
Voorstellen stagiaires
Mijn naam is Ellen van de Kamp, 38 jaar en gedurende dit
schooljaar loop ik stage bij de Lage Weijkens, als eerste in
groep 6. Na 15 jaar voor een bank gewerkt te hebben, besloot
ik het roer om te gooien. Sinds vorig jaar studeer ik aan de
PABO en heb ik in Klundert voor groep 7 en groep 1/2

gestaan. Aan het eind van dit schooljaar hoop ik de PABO afgerond te hebben.
Deze zomervakantie ben ik samen met mijn man en 3 dochters naar Kaatsheuvel
verhuisd. Als ik niet op school of aan de studie ben, is er altijd wel wat te doen in het
gezin. We gaan dan graag het bos in, de bergen in Oostenrijk opzoeken en natuurlijk
mag nu de Efteling ook niet ontbreken.
Het is leuk om hier nu ook in de buurt aan de slag te gaan! Ik kijk ernaar uit om de
kinderen te leren kennen en een bijdrage te leveren aan een leuke schooltijd voor
hen. Spreek mij gerust aan bij vragen.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Marit van der Ham. Ik ben 21 jaar en ik woon in Andel.
Ik volg de opleiding PABO aan de Fontys Hogescholen te Tilburg. Op
dit moment bevind ik mij in de afstudeerfase van mijn opleiding. Dit
houdt in dat ik het gehele jaar stage zal lopen in een klas en hier ook
de blokstage van 5 weken zal uitvoeren. In het schooljaar 2019-2020
zal ik op de maandag en dinsdag stage lopen in groep 4 bij juf
Danique.
Buiten mijn stage om houd ik mij erg veel bezig met muziek en ben ik elke week te
vinden op de manege.
Ik kijk er erg naar uit om les te geven aan groep 4. Hier heb ik erg veel zin in. Ik
vind het erg belangrijk dat je als docent echt iets kan betekenen in de ontwikkeling
van de leerling en dat je een veilige omgeving creëert.
Mocht u nog vragen hebben, stel deze gerust.
Opbrengsten Lage Weijkens
Tijdens het studiemoment van 21 augustus zijn de acties bekeken
die gedaan worden binnen de school n.a.v. de cito resultaten in juni.
Vergeleken met 4 jaar geleden zijn de leesresultaten flink omhoog
gegaan. Dit is te danken aan:
• het aanschaffen van een nieuwe leesmethode;
• het veelvuldig oefenen met race lezen;
• de extra ondersteuning die binnen de school gegeven wordt;
• het elke dag flitsen met letters in groep 3;
• het regelmatig bij elkaar in de klas kijken om zo van elkaar te leren, dit levert
volgens ons als team veel op;
• ouders die regelmatig thuis lezen met hun kind(eren), super fijn!
Door de jonge leerkrachten binnen ons team merken we dat er nieuwe werkvormen
worden ingezet om leerlingen iets bij te brengen, de betrokkenheid/enthousiasme
van zowel leerlingen als leerkrachten zie je hierdoor vergroot worden.
Het afgelopen jaar hebben de ondersteuners ook ingezet op de ‘middenmoot’
leerlingen. Dit zijn de leerlingen die gemiddeld scoren en voorheen vrij weinig uit de
groep gehaald werden voor extra begeleiding. Nu neemt de leerkracht vaker de
andere groepen op zich, zodat alle leerlingen wel eens uit de groep gehaald worden.
Op het gebied van de begaafde leerlingen is ook veel ontwikkeld. Deze leerlingen
hebben meer begeleiding zowel in als buiten de klas gehad. Komend jaar gaat een
aantal van deze leerlingen extra ondersteuning krijgen van Kitty Schollen

(hoogbegaafdheidsspecialist). Daarnaast gaan er 8 leerlingen naar Breinrijk. Hier
krijgen zij een dagdeel in de week les met gelijkgestemden en leren zij te leren. Een
aantal teamleden gaat zich komend schooljaar extra laten scholen m.b.t. het
onderwijs aan de begaafde leerlingen. Het geleerde wordt dan toegepast binnen de
school. Wij als team zijn erg trots op de resultaten die we behaald hebben samen
met de leerlingen en uiteraard de ouders.
Met de fiets naar school
In de korte schoolgids treft u ons fietsbeleid aan. Onze
fietsenstalling is beperkt. Daarom mogen alleen de kinderen die
verder af wonen de fiets in de stalling plaatsen. Een omschrijving
over wie daar onder vallen staat in de schoolgids beschreven. Voor
structurele ontheffing (met reden uiteraard) kunt u bij de directie terecht. Voor een
enkele dag graag de leerkracht informeren.
Cultuur
Ook dit jaar wordt er verder gewerkt aan het schrijven en
uitvoeren van onze visie op cultuur. Dit doen wij aan de hand
van het traject van de Cultuurloper.
Naast De Cultuurloper zullen alle groepen weer op bezoek gaan bij een voorstelling
of workshop.
Ook doen we dit jaar mee aan de kunstweken. Iedere groep heeft een kunstenaar
toegewezen gekregen. Er wordt geleerd wie de kunstenaar is, wat voor kunst hij/zij
heeft gemaakt en er wordt vervolgens zelf kunst gemaakt. Deze zijn later allemaal
terug te vinden in de eigen klassenbibliotheek website van de Kunstweken.

