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DE JARIGEN ……
Nog in de vakantie jarig waren:
5 augustus
Melvin Honcoop (gr 2)
6 augustus
Xavi Schuman (gr 2)
Jinthe Verhoofstad (gr 2)
21 augustus
Mirthe Bouman (gr 2)
19 september
Dean Huisman ( gr 2)
Ryan Jansen ( gr 3)
21 september
Bram Dumoulin (gr 3)
23 september
Tess de Ronde ( gr 8)
27 september
Talha Bercin (gr 4)
Lenny Mosselveld (gr 8)
1 oktober
Keano Stans (gr 3)
5 oktober
Tristan Lampe (gr 7)
6 oktober
Kay Selier (gr 4)
8 oktober
Chanee van Aarle ( gr 3)
9 oktober
Justin Henskens ( gr 6)
10 oktober
Thomas van Giessen ( gr 6)
12 oktober
Jordy van Schijndel (gr 6)

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Axel (gr 8)

BELANGRIJKE DATA
19 september
 OV vergadering, aanvang 20.00u
20 september
 Studiedag, Alle kinderen zijn vrij!
22 september
 MR vergadering, aanvang 19.30u
28 september
 Start Kinderpostzegels, groep 6/7 en 8
 Info avond groep 3, aanvang 19.00u
 Info avond groep 1-2, aanvang 20.00u
Didem (gr 8)
29 september
 Leerlingenraad
3 oktober
 Bibliotheek bezoek voor groep 3 en de ouders, aanvang 8.45u
4 oktober
 Info avond Kanjertraining, aanvang 19.30u
5 oktober
 Start Kinderboekenweek,
thema Voor opa’s en oma’s
19 oktober
 Groep 3 naar Roestelberg, aanvang 9.30u
21 oktober
 Boekenmarkt
 Afsluiting Kinderboekenweek
22 oktober t/m 30 oktober
Nik ( gr 8)
 Herfstvakantie

LET OP ! LET OP !! LET OP !!
Dinsdag 22 september hebben de leerkrachten en studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij!!!
Vergeet u dit niet te regelen met de voor- en naschoolse opvang.

Lenny ( gr 8)

UITNODIGING VERJAARDAGEN
Jarig zijn is een feest. Kinderen vieren dat graag op school en thuis. Kinderen vertellen daar over in
de klas, maar…. Wij hebben gemerkt dat er kinderen zijn die hun uitnodigingen op school uitdelen.
Om teleurstellingen te voorkomen, vragen wij aan u of u de uitnodigingen na schooltijd wilt uit delen.
Alvast bedankt.

NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Het schooljaar is weer begonnen!
De start van een mooi, nieuw, veelbelovend schooljaar is gemaakt. Alles draait weer als vanouds en
de vijf groepen zijn volop bezig met goed onderwijs. Fijn om zo snel weer het juiste ritme op te
kunnen pakken.
In dit schooljaar besteden wij op onze school extra aandacht aan de verbetering van de opbrengsten,
de communicatie met ouders en leerlingen en de zorg voor leerlingen met extra ondersteuning. In het
kader hiervan staan o.a. deze week de oudervertelgesprekken op de agenda, volgende week twee
trainingsdagen voor de Kanjertraining en de eerste groepsbesprekingen waarin Natasja in gesprek
gaat met de groepsleerkrachten over het functioneren van de groepen in het algemeen en de
leerlingen in het bijzonder. Daarnaast ga ik dit schooljaar in gesprek met het ouderpanel en de
leerlingenraad.
Het spreekt voor zich dat ik u regelmatig zal informeren over bovengenoemde onderwerpen.
Hebt u over bovenstaande onderwerpen of andere zaken vragen, schroom dan niet om met mij
contact op te nemen.
Ons gebouw
In de vakantie is het schoolgebouw aan de buitenzijde
geschilderd. In het gebouw heeft groep 8 zijn intrek genomen in
het lokaal tussen de groepen 3 en 1-2 in. Het lege lokaal is
keurig opgeruimd door het team en wordt dit schooljaar o.a.
gebruikt voor het overblijven, het geven van extra begeleiding
aan leerlingen en als spreekkamer.
Jaimy ( gr 8)
Engels
Dit schooljaar starten we ook in leerjaar 6 met de methode Take it easy. Daarnaast gaan de
leerkrachten van de groepen 1 tot en met 5 de komende weken aan de slag met de proeflicentie van
deze methode. In de periode tussen de herfst- en kerstvakantie worden de ervaringen geëvalueerd
en wordt er een besluit genomen over een evt. invoering van deze methode voor de groepen 1 tot en
met 5 met ingang van schooljaar 2017-2018.
Gymlessen
Met ingang van dit schooljaar worden de gymlessen van de groepen 3, 4-5, 6-7 en 8 verzorgd door
een vakdocent. De leerkrachten zijn aanwezig tijdens de gymles.
Speeltoestel
Het aangekochte speeltoestel voor de kleuters is kort voor de zomervakantie weer opgehaald door
de leverancier, omdat het niet voldeed aan de wettelijke voorschriften. Op dit moment vindt er overleg
plaats over de voortgang met het doel om zo spoedig mogelijk een gecertificeerd speeltoestel te
kunnen plaatsen.
Studiedag
Dinsdag 20 september zijn alle leerlingen vrijaf van school. Het team volgt op deze dag een
Kanjertrainingsdag. Woensdagmiddag 21 september volgt de tweede training (13.00 uur-20.00 uur).
Op 4 oktober worden alle ouders geïnformeerd op een informatieavond over deze Kanjertraining.
Burendag/opschoondag
Zaterdag 24 september organiseert de wijk Groenewoud samen met buurtpreventie de Akkers de
burendag/opschoondag. Deze dag start om 9.00 uur en eindigt om 15.00 uur op het veld naast het
schoolgebouw. Er worden op deze dag verschillende activiteiten georganiseerd in het kader van het
opschonen van de wijk met medewerking van o.a. de Twern (sport-en spelbus), de
gemeentereiniging (borstelwagen, veegwagen en onkruidbrander aanwezig) en WML-facilitair.
Alle leerlingen/ouders van de Pieter Wijten zijn van harte welkom!
Groet, meneer Jan

NIEUWS VAN DE OV
Luizencontrole
Na de vakantie hebben we op maandag de luizencontrole gedaan en heel de school is weer luisvrij....
Helaas heeft dit een week geduurd en zijn er nu luizen in 1 klas gemeld. De desbetreffende klas is al
op de hoogte door een brief die is meegegeven en de extra na controle zal maandag 26 september
plaats vinden.
We gaan er dit schooljaar weer voor om zo luisvrij mogelijk te zijn met heel de school en als het toch
ergens is om de luizen zo weinig mogelijk de kans te geven om te verspreiden!!!!
Jaarvergadering OV
De jaarvergadering van de oudervereniging is op maandag 21 november om 20.00 uur in de
lerarenkamer. U bent welkom om hier naar toe te komen en zo met ons te kijken wat we allemaal
doen. Deze avond kan er juist gesproken worden vanuit u als ouder om mee te kijken wat we
aankomend schooljaar kunnen doen buiten wat we al allemaal doen. U mening is juist heel
belangrijk!!!! Wij hopen u graag te zien op 21 november!!!!!
Verder gaan wij ons nu al verdiepen in de voorbereiding van de sinterklaas en de kerst....
Het lijkt nog ver weg maar het is er zo. Alle hulp is welkom dus wanneer u mee kunt versieren ( zie
de jaarkalender) bent u van harte welkom.

NIEUWS VAN HET OVERBLIJVEN/ MIKZ
Informatie overblijven.
Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft Mikz het aan- en afmelden van de tussenschoolse
opvang (TSO) gedigitaliseerd. Dit biedt voordelen voor u als ouder. Zo wordt de factuur hierdoor
transparanter en betaalt u alleen wat u daadwerkelijk afneemt. Bovendien kunt u gemakkelijk via
Ouderportaal aan- en afmelden wanneer het u uitkomt. Omdat wij deze week nog veel vragen van
ouders hebben ontvangen, zetten we onderstaand de meest gestelde vragen en antwoorden nog
eens op een rij:
1.Vraag: Mijn kind blijft over op vaste dagen. Als ik mijn kind een dag extra wil laten overblijven, moet
ik dan een strippenkaart kopen?
Antwoord: Nee, u hoeft geen strippenkaart te kopen. U kunt uw kind hiervoor uiterlijk op de dag van
het overblijven tot 10.00 uur aanmelden via ouderportaal. Eerder aanmelden kan natuurlijk ook.
Aanmelden doet u via ‘mijn gegevens/dag aanvragen’. Klik op ‘dag aanvragen’ en vul de benodigde
velden in. U kiest vervolgens bij betaling voor ‘de aanvraag in rekening brengen op de factuur’. Deze
extra dag wordt gefactureerd tegen hetzelfde tarief als de overige dagen.
2.Vraag: Mijn kind komt op vaste dagen naar de TSO,
maar maakt (bijvoorbeeld vanwege ziekte) geen gebruik
van het overblijven. Moet ik dan toch betalen?
Antwoord: Als u uw kind vóór 10.00 uur op de dag afmeldt,
hoeft u niet te betalen. Meld u niet of te laat af, dan wordt
deze dag wel in rekening gebracht.

Caja (gr 8)

3.Vraag: Mijn kind maakt alléén incidenteel gebruik van de TSO. Hoe regel ik dat?
Antwoord: Indien u af en toe gebruik maakt van de TSO dan heeft u een strippenkaart nodig. U kunt
een 5- of 10-strippenkaart (per kind) kopen door een mail te sturen naar klant@mikz.nl
Vermeld in de mail de naam van uw kind, de naam van de school en of u een strippenkaart van 5 of
10 keer wilt hebben. Wij zetten het ingekochte tegoed in ouderportaal. Dit tegoed kunt u gebruiken
voor het aanmelden van uw kind bij de TSO (vóór 10.00 uur op de dag van overblijven). Aanmelden
kan in Ouderportaal via ‘mijn gegevens/dag aanvragen’. Klik op ‘dag aanvragen’ en vul de benodigde
velden in. U kiest vervolgens bij betaling voor het afschrijven van 1 strip.
4.Vraag: Hoe lang is mijn strippenkaart geldig?
Antwoord: Een strippenkaart is geldig tot uw kind de basisschool verlaat. De niet gebruikte strippen
worden gecrediteerd (tegen het aankoopbedrag).
5.Vraag: Ik heb meerdere kinderen. Kunnen deze van dezelfde strippenkaart gebruik maken?
Antwoord: Nee, een strippenkaart is kind gebonden. U heeft dus per kind een strippenkaart nodig.
6.Vraag: Wanneer wordt de strippenkaart gefactureerd?
Antwoord: Een strippenkaart wordt eenmalig in rekening
gebracht in de maand van aanschaf.
7.Vraag: Ik wil meerdere kinderen aan- of afmelden voor de
TSO. Kan dit in één keer?
Antwoord: Nee, het aan- en afmelden van TSO gaat per kind.
Elk kind dient dus afzonderlijk aan- of afgemeld te worden.
Tess (gr 8)
Ouders waarvan de kinderen al gebruik maken van VSO of BSO hebben al een inlog voor ons
ouderportaal. Als uw kind alleen gebruik maakt van TSO heeft u wellicht nog geen inlog gegevens.
Op onze website www.mikz.nl staat bovenaan de link naar ouderportaal. Als u nog geen wachtwoord
heeft, kies dan voor ‘wachtwoord vergeten?’. Uw gebruikersnaam is uw debiteurnummer. Het
emailadres dat hier ingevuld wordt, moet overeenkomen met het email adres dat bij Mikz bekend is.
Per mail ontvangt u een wachtwoord welke u kunt wijzigen na het inloggen. We verzoeken u niet als
nieuwe klant aan te melden, om te voorkomen dat uw gegevens dubbel in ons systeem voorkomen.

NIEUWS VAN DE GGD
Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg?
Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en
ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n contactmoment, dat plaatsvindt
op het consultatiebureau bij u in de gemeente. Bij de uitnodiging voor het contactmoment ontvangt u
een vragenlijst.
Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?
 Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht, de oren en ogen
worden getest en de jeugdarts bespreekt met u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.
 Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarna
bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige geeft
ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over
deze vaccinaties.
Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten, maar ook tijdens het inloopspreekuur of telefonisch
spreekuur, al uw vragen stellen over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van uw kind.

Samenwerking met school
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Als voorbereiding op
het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne begeleider hoe het met uw
kind gaat. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen ook deel aan de Zorg Advies Teams
op school.
De GGD doet meer!
 De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij het structureel en planmatig uitvoeren van
gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de Gezonde School aanpak. Centraal staat de vraag
van de school. Deze aanpak stimuleert de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. De
school heeft rondom gezondheidsthema’s aandacht voor signaleren, educatie, omgeving en
beleid. De GGD ondersteunt ook bij het aanvragen van vignetten. Meer informatie:
www.gezondeschool.nl.
 De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken
rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen.
 Externe vertrouwenspersoon (EVP): als uw school een abonnement heeft, kunt u bij vragen
en problemen direct contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Het
telefoonnummer 088-3686813 is tijdens kantooruren bereikbaar. Meer informatie vindt u op
onze website.
Meer informatie
Hebt u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of hebt u twijfels over de
gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via
tel. 0900 – 46 36 443, bereikbaar elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. Kijk ook eens op onze
website: www.ggdhvb.nl/mijnkind.
Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg Basisschool Pieter Wijten, Waalwijk

Jolanda Moerlands
Jeugdarts

Monique Verweij
Jeugdverpleegkundige

Romee (gr 8)

Marjorie van den Berg
Gezondheidsvoorlichter

