Wij wensen iedereen
een Boeiend en
Leerrijk schooljaar
2018-2019 toe !

Basisschool Pieter Wijten
Kastanjestraat 2
5143 CZ Waalwijk
tel: 0416 650211
www.pieterwijten.nl
info@pieterwijten.nl
directie@pieterwijten.nl
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De samenstelling van het team:
Directeur a.i.
Jolanda Hodzelmans
(Maandag, woensdag, + di/do ochtend)
p/a Kastanjestraat 2
5143 CZ Waalwijk
directiepieterwijten@leerrijk.nl

INFOKALENDER 2018-2019

In deze jaarlijks terugkerende infokalender vindt u
belangrijke informatie die voor dit schooljaar geldt:
namen, data, adressen, verschillende
wetenswaardigheden over de dagelijkse gang van
zaken op basisschool Pieter Wijten. Als er tussentijds
veranderingen zijn, dan worden deze tijdig in de
nieuwsbrief voor ouders van de Pieter Wijtenschool
aangegeven. Aanvullende informatie vindt u in de
schoolgids. Ook houden wij u via email op de hoogte.
Natuurlijk geeft u de infokalender ieder jaar een
goed plaatsje.

Adjunct-directeur/Intern Begeleider:
Marloes van Tetering
(maandag en vrijdag)
marloesvantetering@leerrijk.nl

Groep 1/2:
Lisanne Maas
(maandag t/m vrijdag)
lisannemaas@leerrijk.nl
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Groep 3-4:
Noortje Maas
(maandag t/m vrijdag)
noortjemaas@leerrijk.nl

Groep 6-7:
Maud Veraa
(maandag t/m vrijdag)
maudveera@leerrijk.nl

Groep 5:
Natasja Bisschop
(maandag, dinsdag)
natasjabisschop@leerrijk.nl

Groep 6-7
Mascha Groenewegen
(nader te bepalen na terugkeer)
maschagroenewegen@leerrijk.nl

Groep 5:
Amanda Lamers
(woensdag t/m vrijdag)
amandalamers@leerrijk.nl

Groep 8:
Debbie Boudewijns
(woe, t/m vrij)
debbieboudewijns@leerrijk.nl
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Groep 8:
Renate Brekelmans
(maandag t/m woensdag)
renatebrekelmans@leerrijk.nl

Onderwijskundige ondersteuning :
Suk Jing Pang
sukjingpang@leerrijk.nl

Schoolbestuur
Stichting LEERRIJK!
Stichting voor Katholiek Basis- en Speciaal Onderwijs
Loon op Zand en Waalwijk.
Algemeen Directeur:
Dhr. J. Leijtens
Postbus 556
5140 AN Waalwijk
tel: 0416-320768
fax: 0416-320769
e-mail: info@leerrijk.nl
Medezeggenschapsraad (MR)
In onze MR zijn zowel ouders als leerkrachten
vertegenwoordigd. Tijdens het schooljaar vergadert
de MR ongeveer 6 keer met elkaar. Het is aan de MR
om met name de belangen van het kind, de ouders
en de leerkrachten te behartigen. De MR geeft
daartoe gevraagd en ongevraagd advies aan het
bestuur en/of de directie.

Conciërge:
Neena Sharma
(alle ochtenden)
Peter Spiljard
(alle ochtenden)
Contacten met de directie:
Verlopen via school.
Telefonisch contact mogelijk op 0416-650211

De vergaderingen zijn openbaar, zowel ouders als
leerkrachten zijn van harte welkom. De agenda en de
notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd
op de website.
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Samenstelling MR:
Oudergeleding
Jeroen van Helvoirt (voorzitter)
John Verhoofstad (secretaris)
johnverhoofstad@kpnmail.nl
Mieke Copal (notulist)
Leerkrachtengeleding:
Mascha Groenewegen (lid)
Amanda (penningmeester)
Vergaderdata MR, aanvang 19.30 uur.
5 september- 25 oktober- 11 december- 6 februari4 april- 21 mei- 26 juni

Met alle hulp van ouders en grootouders bij deze
activiteiten zijn wij erg blij, want ook wij kunnen het
niet alleen. Met meer hulp wordt het alleen maar
gezelliger!!!! Als u hieraan bij wilt dragen kunt u zich
altijd melden bij één van de ouderraadsleden.
Ook tips en ideeën zijn van harte welkom.
Tijdens het schooljaar vergaderen wij ongeveer zes
keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar,
iedereen is van harte welkom. De notulen van de
vergaderingen zijn terug te lezen op de website.
De samenstelling van de OV:

Oudervereniging (OV)

Het bestuur:

De oudervereniging bestaat uit maximaal 13 leden.
Dit zijn 12 mensen waarvan er minimaal één kind op
de Pieter Wijten school zit en een lid van de directie.
Wij willen de kinderen een leuke schooltijd bezorgen
met diverse activiteiten die de leerkrachten er niet
allemaal bij kunnen doen. Denk aan de sinterklaas /
kerst / nieuwjaarsborrel / carnaval etc.
Wij hebben als doel dat alle kinderen terug kijken op
een leuke en gezellige basisschooltijd op de Pieter
Wijten school ! Wij als OV gaan met de leerkrachten
om tafel zitten en maken een plan om de kinderen
een leuke activiteit te bezorgen. Ook houden wij
rekening met wat de leerlingenraad van de school
belangrijk vindt.

Roswitha Brands (voorzitter)
Mendelssohnstraat 25 (coördinator luizencontrole)
5144 GD Waalwijk
tel. 06-41370313
j.brands14@ziggo.nl
Francoise Dumoulin (vice-voorzitter)
Seringenhof 2
5143 CK Waalwijk
tel. 06-27909687
francoisedumoulin@kpnmail.nl
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Rianne Mans (penningmeester)
Korenbloemstraat 15
5143 AG Waalwijk
tel. 06-42229294
rianne.mans@ziggo.nl
Mariska Timmermans (secretaris)
Plataanstraat 8
5143 EB Waalwijk
tel. 06-53569628
mariskatim@hotmail.com

Peggy van Aarle (coördinator BVL-commissie)
Poelruitstraat 4
5143 AK Waalwijk
tel. 06-30377127
peggyenjohn@home.nl
Linda de Gouw
Poelruitstraat 22
5143 AK Waalwijk
tel. 06-51757447
l.degouw@live.nl

De leden:
Ilse Pullens (lid sponsorcommissie)
Averuitstraat 10
5143 AL Waalwijk
Tel.06-11885652
ilsepullens@hotmail.com

Miranda van Heumen
Bremstraat 29
5143 AD Waalwijk
Tel. 06-19230666
mvanheumen@msn.com

Laura Honcoop (lid sponsorcommissie)
Jasmijnhof 24
5143 EC Waalwijk
tel. 06-24784737
laurawaalwijk@hotmail.com

Diana van Erven
Korenbloemstraat 26
5143 AG Waalwijk
tel: 06-28412072
diananederveen83@hotmail.com
Vacature Lid oudervereniging m.i.v. 1 aug. 2018
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Klassenvertegenwoordigers
Groep 1-2: Vacature
Groep 3-4: Miranda van Heumen en Laura Honcoop
Groep 5: Peggy van Aarle en Linda de Gouw
Groep 6-7: Ilse Pullens en Roswitha Brands
Groep 8: Francoise Dumoulin

OV vergaderdata
Woensdag : 12 september 2018
Woensdag : 7 november 2018 + jaarvergadering
Woensdag : 9 januari 2019
Woensdag : 13 maart 2019
Woensdag : 17 april 2019
Woensdag : 5 juni 2019
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar
vastgesteld op €20,00. U ontvangt hierover een apart
schrijven.

Niet OV-leden
Yesim Bercin (contactpersoon voor (eten) Turkse
kinderen)
Distelplein 15
5143 CD Waalwijk
tel. 06-44169548
Ingrid van Olderen (lid BVL commssie)
Wederikstraat 32
5143 TD Waalwijk
tel. 06-50293301

Tussenschoolse opvang (overblijven)
Op onze school wordt het overblijven verzorgd door
Tussenschoolse Opvang bij Mikz (stichting TOM) De
TSO coördinator zorgt samen met de vrijwilligers en
beweegspecialist voor een plezierige invulling van de
middagpauze.
Natuurlijk gezond! Dat smaakt altijd!
Wij zien het als onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid dat kinderen gezond eten. U
dient uw kind zelf brood en eventueel drinken mee te
geven. Daarnaast mag u uw kind een gezonde snack
meegeven. Deze snack mag worden gegeten na de
boterham. Wij verzoeken u om uw kind geen extra
snoep of koek mee te geven. U kunt de
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broodtrommel van uw kind aan het begin van de
schooldag in de koelkast in het overblijflokaal
plaatsen.
Stichting TOM biedt uw kind drinken aan indien u dit
niet zelf heeft meegegeven. De dranken die zij
aanbieden zijn: Halfvolle melk, thee of water.
Ruimte voor rust, spel en beweging!
Naast de rust en gezelligheid tijdens het eten biedt
stichting TOM een plezierige vrijetijdsinvulling. Het
actuele aanbod van activiteiten wordt besproken met
de kinderen. Hierna kiezen de kinderen aan welke
activiteit ze mee willen doen. Zo kunnen ze
bijvoorbeeld kiezen om lekker te gaan sporten met
de bewegingscoach.

Ook aan de jongere kinderen is gedacht. Deze
spelen op het kleuterplein onder begeleiding van een
vrijwilliger.
Aan het einde van de middagpauze worden
eventuele bijzonderheden aan de leerkracht
overgedragen.
Belangrijk informatie!
Overblijven bij stichting Tom kan alleen via een
inschrijfformulier!
Doorgeven van flexibel of extra overblijven kan
via de speciale mikz app.
Dit inschrijfformulier kunt u verkrijgen bij de leerkracht
van uw kind, bij de Mikz afdeling in het kind centrum

of via klant@mikz.nl. Daarnaast kunt u ook digitaal
inschrijven via www.mikz.nl
Hier kunt u de keuze maken uit structureel
overblijven ( vaste dagen €2,45 p/d), en flexibel
overblijven via een strippenkaart ( 5 strippen of 10
strippen €2,70 p/s)
Prijzen onder voorbehoud.
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer
informatie? Dan kunt u altijd terecht bij de afdeling
planning en verkoop van Mikz klant@mikz.nl
Contact persoon TSO: Janine van Tilburg 0623490008

Voorschoolse opvang Mikz
De voorschoolse opvang bestaat uit opvang van
7:30-8:30 uur. Tijdens dit uur worden de kinderen
begeleid in een prettige vrijetijdsbesteding.
Zelf kiezen en plannetjes maken staat centraal.
Zoveel kinderen, zoveel interesses. Deze plannetjes
en interesses van kinderen vertaald zich in een
aanbod aan activiteiten.
De kinderen mogen kiezen om mee te doen, het
hoeft niet.
“Thuis voelen in groep” als basis van de VSO.
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Alle kinderen kennen elkaar; ze zitten bij elkaar in de
klas en zien elkaar bij de TSO en op het schoolplein.
Onze pedagogisch medewerkers en de leerkrachten
hebben regelmatig contact over het welbevinden van
de kinderen.

Intern Begeleider (IB)
Onze leerlingenzorg wordt in schooljaar 2018-2019
verzorgd door Marloes van Tetering en Jolanda
Hodzelmans

Voor elk kind is er oog en een luisterend oor. De
pedagogisch medewerker stuurt aan op een prettig
gevoel voor ieder kind. Hierbij zijn luisteren, kijken,
uitleggen en woorden geven aan ervaringen haar
kerntaak. Iedereen is goed zoals hij is en samen
staan we sterk!

Inspectie van het onderwijs:
www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs:088-6696060

Uw kind is welkom van 7:30 uur - 8:30 uur op de
VSO op maandagochtend, dinsdagochtend,
donderdagochtend en vrijdagochtend.
Nieuw: Buitenschoolse Opvang (BSO)
Mikz biedt vanaf de herfstvakantie opvang na school
aan op onze locatie. De BSO is open op maandag,
dinsdag en donderdag van 15.00 – 18.30 uur.
Vraag naar meer info bij MIKZ.

Jeugdgezondheidszorg
Voor al uw vragen over opvoeding, opgroeien en
gezondheid:
Monique Verweij
(jeugdverpleegkundige)
Jolanda Moelands (jeugdarts)
waalwijk.consultatiebureau@ggdhvb.nl
of bellen met 0900-4636443

Luizencontrole
Na iedere vakantie vindt op school
een luizencontrole plaats. Deze
controle wordt uitgevoerd door een
aantal moeders. De coördinator is Mevrouw Roswitha
Brands,
Tel: 0416-531405 / 06-41370313
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Sociaal verpleegkundige
Monique Verweij
IB en SVK vormen samen het ondersteuningsteam.
Er vindt ca. 7 keer per schooljaar een overleg plaats,
waarin ondersteuningsvragen aan de orde komen.
Dit gaat altijd in overleg met ouders.
Zie ook de poster die op school hangt.
Klachtenregeling
De volledige tekst ligt op school ter inzage.
De waarnemend interne contactpersonen voor onze
school is Renate Brekelmans.
De externe vertrouwenspersoon voor alle scholen
van ons bestuur:
Irma van Hezewijk (ivhezewijk@som-net.nl)
06-54647212.
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111
Gymtijden 2018-2019
Maandag:
Groep 3-4 13.15 - 14.15u
Groep 5
14.15 - 15.15u
Vrijdag:
Groep 6-7-8 11.30-12.30u
De kinderen van groep 1 en 2 gymmen op school in
de speelzaal.

Schooltijden
De schooltijden zijn als volgt:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8:30 – 12:00 u en 13:15 – 15:15 u
8:30 – 12:00 u en 13:15 – 15:15 u
8.30 – 12:30 u
8:30 – 12:00 u en 13:15 – 15:15 u
8:30 – 12:30 u

Om 8:15 uur en 13:00 uur gaat de poort open en is er
toezicht op de speelplaats. De kleuters mogen vanaf
8.20 of 13.05 naar binnen, als de buitendeur open
gaat. Vanaf 8:25 uur is er inlooptijd voor de andere
groepen. Vanaf deze inlooptijd zijn de
leerkrachten in hun lokaal.
Het is belangrijk dat de kinderen op tijd in
de groep zijn, waardoor geen onnodige
onderwijstijd verloren gaat. Stuur uw kind
niet te vroeg naar school. Er is dan geen toezicht.
’s Middags kunnen de kinderen vóór 13.00 uur de
speelplaats niet op in verband met het overblijven.
Ziekmelding
Wij hebben gemerkt dat er
steeds meer ouders zijn die hun
kind per e-mail ziek melden of
een afspraak met dokter,
tandarts etc door willen geven.
Wij vinden het als school prima
dat hiervoor elektronische post wordt gebruikt.
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Om ervoor te zorgen dat deze vorm van
communicatie goed verloopt, willen wij u graag het
volgende vragen:
-Graag de e-mail versturen naar de eigen
groepsleerkracht en niet naar directie, zodat het
bericht ook direct bij de juiste persoon aan komt.
-Graag voor 8.15 uur de mail versturen, zodat de
leerkrachten het op tijd kunnen lezen.
-Graag de reden voor afwezigheid erbij vermelden,
zodat de leerkrachten dit ook op de juiste wijze
kunnen noteren in de absentielijst.
Uiteraard bent u ook vrij om gewoon de telefoon bij
de hand te nemen of bij de leerkracht binnen te lopen
om iets door te geven.
Extra verlof
Het verlenen van extra verlof is aan strikte regels
gebonden, zie de schoolgids.
Formulieren voor het aanvragen van kort of langdurig
verlof zijn op school verkrijgbaar. In verband met de
te volgen procedure verzoeken we u deze aanvragen
tijdig, zo mogelijk zes weken van tevoren, te doen.

Twee keer per schooljaar oefenen we brandalarm, de
eerste keer aangekondigd, de twee keer
onaangekondigd.
Onze preventiemedewerker is

Vakantierooster + studiemiddagen team
Tijdens de studiedagen en middagen van het team zijn alle
kinderen vrij

Herfstvakantie:
15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie:
24 dec.2018 t/m 4 jan. 2019
Voorjaarsvakantie:
4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie:
22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsdag:
30 mei t/m 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie:
8 juli t/m 16 aug. 2019
Studiedagen team: (kinderen hele dag vrij)
31 aug. 2018
5 oktober 2018
7 december 2018
20 februari 2019
21 februari 2019
11juni 2019
Studiemiddag team (kinderen middag vrij)
8 april 2019

Arbo
In het kader van de Arbowetgeving zijn op onze
school leerkrachten geschoold in
bedrijfshulpverlening.
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Verkeersveiligheid
Voor en na schooltijd zorgen verkeersbrigadiers voor
een veilige oversteekplaats. Het dubbel parkeren bij
halen en brengen van uw kinderen levert gevaarlijke
situaties op.
Parkeer uw auto een stukje verderop in
daarvoor bestemde parkeerhavens zodat de
veiligheid van de kinderen gewaarborgd is.
De coördinator van de verkeersbrigadiers is
Peggy van Aarle.

Wanneer ouders gevraagd wordt om met hun auto
mee te rijden naar een bepaalde activiteit, is gebruik
van de autogordel verplicht. OOK ACHTERIN! Wij
verzoeken u hierop te letten.
Sinds schooljaar 2011-2012 zijn wij BVL (Brabants
VerkeersveiligheidsLabel) gecertificeerd en
afgelopen schooljaar is dit certificaat verlengd.
Ieder jaar worden vanuit de BVL-commissie diverse
verkeersactiviteiten georganiseerd. Er wordt
aandacht besteed aan een veilige bereikbaarheid van
onze school, mede door inzet van brigadiers.
Wanneer kinderen fietsend of lopend naar een
activiteit gaan, dragen ze reflecterende hesjes.

Fietsen
Kinderen mogen, indien nodig, met
de fiets naar school komen. Er mag
niet gefietst worden op de
speelplaats. De school is niet
aansprakelijk voor schade aan de
fietsen.
Tussendoortje
Sinds juni 2017 zijn wij officieel “De gezonde school”
met het vignet “voeding”. Vandaar dat de kinderen
tijdens de kleine pauze (10.15-10.30
uur) alleen fruit en gezond drinken
mee mogen nemen.
Traktaties
Natuurlijk willen wij u ook
verzoeken om, als uw kind
jarig is, op een gezonde
kleinigheid te trakteren.
Er zijn voldoende alternatieven voor een gezonde
traktatie. Daarbij willen wij u ook verzoeken om ook
deze traktatie veilig te laten zijn, zodat kinderen zich
niet kunnen verslikken.
Allergie- en dieetbeleid
Waar mogelijk houden we rekening met het feit dat
kinderen allergisch zijn.
Wilt u deze informatie aan ons doorgeven?
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E-mailadres en telefoonnummer
Omdat we het belangrijk vinden u als ouder te
kunnen bereiken, willen wij u vragen om, bij wijziging
van uw e-mailadres of telefoonnummer, dit aan ons
door te geven. Alvast bedankt!
Mobiele telefoon
Mobieltjes-ipods o.i.d. mogen op
school niet gebruikt worden m.u.v.
dringende gevallen en met
toestemming van de leerkracht
Jeugdsportfonds
Met sport komen kinderen in contact met andere
kinderen en leren zo spelenderwijs, een nieuwe
sociale omgeving, andere regels en
omgangsnormen.
Regels die ze vaak thuis en op school niet
meekrijgen. Investeren in sporten
betekent voor hen een grotere kans
op een goede toekomst en verkleint
de kans op buiten de boot te vallen
en negatief gedrag. Daarnaast is
sporten ook belangrijk om
overgewicht tegen te gaan.
Waarom Jeugdsportfonds?
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen
die leven in gezinnen waar niet genoeg geld
aanwezig is om lid te worden van een
sportvereniging.

Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de
contributie en in bepaalde gevallen de
sportattributen.
Wie komen in aanmerking?
Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen
sporten, maar die, gelet op de financiële situatie van
hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage
moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan
criteria die per gemeente op kleine onderdelen
kunnen verschillen.
Aanvraag indienen?
De aanvraag kan ingediend worden via een
intermediair, dit zijn de buurtsportcoaches van
gemeente Waalwijk:
Femke van der Velden: femke@beweegburo.nl
Guido Timmermans: guido@beweegburo.nl
Niki van Weert: niki@beweegburo.nl
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het
jeugdsportfonds, kijk dan op de site:
www.jeugdsportfonds.nl.
Of neem rechtstreeks contact op met de
Buurtsportcoach:
buurtsportcoach@waalwiijk.nl
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