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DE JARIGEN ……
2 december
Atakan Ondel (gr5)
7 december
Emir Keskinkilinc ( gr 8)
14 december
Dex van Olderen (gr 2)

VAN HARTE GEFELICITEERD!
BELANGRIJKE DATA
29 november
 Schoenzet avond, groep 1 t/ m 8, aanvang 18.30-19.00u
Jongere broertjes en zusjes mogen ook hun schoen zetten
2 december
 Pietengym voor groep 1 t/m 5
5 december
 Sinterklaasviering
6 december
 Studiedag, Alle kinderen zijn vrij!
7 december
 Versieren school in Kerstsfeer, aanvang 8.30u
13 december
 MR vergadering, aanvang 19.30u
22 december
 Kerstviering
24 december t/m 8 januari
 Kerstvakantie
9 januari
 Luizencontrole
 Nieuwjaarsborrel voor de kinderen, aanvang
14.30u
 Nieuwjaarsborrel voor team, MR en OV,
aanvang 19.30u
12 januari
 Studiedag, Alle kinderen zijn vrij!
16 januari
 OV vergadering, aanvang 20.00u

Nikkie (gr 3)

Bram (gr 3)

NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Leerlingenraad
Op 1 december komt de leerlingenraad voor de tweede keer in de nieuwe samenstelling bij elkaar
De agenda voor deze bijeenkomst wordt deze week gemaakt door Tristan (voorzitter), Caja (vicevoorzitter) en Stefan. Een kort verslag van deze vergadering volgt in de volgende schoolkrant.
Ouderpanel
Afgelopen woensdag heb ik een gesprek gevoerd met Mariska
Timmermans en Nicole Stans. Zij vormen op dit moment het
ouderpanel. Het was een prima gesprek waarin ik o.a.
aangegeven heb dat zij als ouderpanel een prima klankbord
voor ons kunnen zijn.
Heeft u interesse om ook lid te worden van het ouderpanel,
neem dan contact op met mij.

Lisanne (gr 3)

EU schoolfruit
Samen met nog 476.000 andere leerlingen zijn wij op 7 november op onze school gestart met het
EU-schoolfruit. Dit betekent 20 weken lang minimaal drie keer per week alleen fruit of groente in de
ochtendpauze. Daarnaast worden er in deze periode nog EU-schoolfruitlessen, digibordlessen en
smaaklessen gegeven.
Na deze 20 weken doen we een beroep op alle ouders/verzorgers om op alle schooldagen hun
kinderen zelf groente of fruit mee te geven voor de ochtendpauze. Dit zal worden opgenomen in een
schoolfruitbeleid. Informatie hierover volgt nog.
En dit alles omdat EU-Schoolfruit:










Lekker en gezond is.
Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg
groente. Een kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is
gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is:
vaker fruit en groente eten op school.
Het werkt.
Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook vaker
voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de ouders vindt
schoolfruit prettig.
Het helder is.
Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te leggen.
Het leerzaam is.
Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over de verschillende
soorten fruit en groente.
Het kan helpen om overgewicht te voorkomen.
Op dit moment is één op de zeven kinderen te zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en
leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor
tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen en snacken.
Een gezonde school beter presteert.
Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder
snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.

LET OP ! LET OP !! LET OP !!
Dinsdag 6 december hebben de leerkrachten en studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij!!!
Vergeet u dit niet te regelen met de voor- en naschoolse opvang.

NIEUWS VAN DE OV
Kledingcontainer.
Wist u dat er op het schoolplein aan de Kastanjestraat 2 een
kledingcontainer staat?
En dat opbrengst van deze kleding wordt besteed aan de
kinderen van de school?
We kunnen dit extra bedrag erg goed gebruiken voor
verschillende activiteiten op school.
Verzamelt u mee?
Chayenna (gr 3)
Kerst.
Op woensdag 7 december gaan we de school weer gezellig om toveren tot een mooi kerst tafereel.
Hebt u zin en/of tijd , dan bent u van harte welkom. Ook de ouders die zich hebben opgegeven via
de brief van de ouderhulp. Aanvang 8.30u
Jaarvergadering
Afgelopen maandag 21 november is de jaarvergadering geweest van de OV.
De informatie wat de OV afgelopen schooljaar heeft georganiseerd (2015/2016) is aan alle ouders
per mail verzonden.
Deze avond zijn er geen ouders naar school gekomen om de stukken in te zien of vragen te stellen.
Dit betekend voor ons als OV dat er dan geen onduidelijkheden of vragen zijn omtrent de activiteiten
die we op school doen.
De notulen van deze avond zal weer op de website van de Pieter Wijten komen te staan.

NIEUWS VAN DE BVL
Fietscontrole
Maandag 7 november hebben we een fietscontrole gehouden.
Meneer en mevrouw Pelders van tweewieler Service Pelders hebben
ook dit jaar weer de controle uitgevoerd met behulp van onze BVLLeden.
Het is een compliment waard om te kunnen melden
dat alle fietsen die gecontroleerd zijn in goede staat
waren!
Een aantal kinderen hebben nieuwe verlichting op de fiets aangebracht gekregen. Deze zijn
gesponsord door tweewieler Service Pelders.
Nogmaals van harte bedankt!

SCHOEN ZETTEN voor SINTERKLAAS
Op dinsdag 29 november , tussen 18.30 en 19.00u, mogen
alle kinderen van groep 1 t/m 8 hun schoen komen zetten op
school. We zouden het leuk vinden als de kinderen in pyjama’s
en sloffen komen. Geef de kinderen ook een kussen mee. Ook
jongere broertjes en zusjes die nog niet bij ons op school zitten
zijn van harte welkom om ook hun schoen te zetten.
Bent u niet in de gelegenheid om op deze avond te kunnen
komen met uw kind, geef dan ’s morgens de schoen al mee.

Ruben (gr 3)

SINTERKLAASVIERING
Ook dit jaar heeft de Sint weer toegezegd dat hij de Pieter Wijten en de Hoef/Hugo school komt
bezoeken. Dat gebeurt op maandag 5 december. De Sint wordt om rond 8.30 uur door beide
scholen buiten bij de hoofdingang ontvangen. U bent buiten van harte welkom om te Sint te
begroeten. Nadien gaan de kinderen samen met de
Sint en zijn pieten naar de aula. Hierbij kunnen geen
ouders aanwezig zijn. Door zijn drukke activiteiten
rondom deze dag is het voor de Sint helaas niet
mogelijk om bij zieke kinderen langs te komen. Zijn er
kinderen toch ziek dan komt het cadeau via de school
naar het kind. Ook in de groep 6 t/m 8 wordt er
Sinterklaas gevierd. Ze hebben voor elkaar surprises
gemaakt met daarbij horende gedichten.
We hopen op een gezellig Sinterklaasfeest.

Lynn (gr 3)

NIEUWS VAN MIKZ
Wij zoeken vrijwilligers voor de tussenschoolse opvang!
Het team dat op onze school de tussenschoolse opvang (TSO) verzorgt is op zoek naar versterking
op dinsdag en donderdag. Daarnaast zijn we nog op zoek naar oproepkrachten die eventueel
ziektevervanging kunnen doen. Daarom nodigen we alle ouders (en grootouders en bekenden) van
onze leerlingen bij deze van harte uit om zich aan te melden als overblijfkrachten.
Wat vragen we van vrijwilligers?
 De TSO voorbereiden door voor aanvang van de middagpauze aanwezig te zijn en de
pauzeruimte in gereedheid te brengen.
 Circa 15 leerlingen van een bepaalde leeftijdscategorie onder de hoede nemen.
 Een actieve rol tijdens het overblijven waardoor kinderen optimaal kunnen genieten van hun
middagpauze (aandacht besteden aan de kinderen, kleine activiteiten organiseren, alert zijn
op pestgedrag).
 Werken volgens het pedagogisch werkplan voor de TSO
 Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De kosten hiervoor worden vergoed.
Wat bieden we vrijwilligers?
 Een leuke en zinvolle tijdsbesteding in een klein team.
 Op dagen dat u als TSO-vrijwilliger aanwezig bent hoeft
u geen TSO-vergoeding voor uw kind(eren) te betalen.
 Een vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligers van 23 jaar
en ouder bedraagt conform de wettelijke regelgeving
van € 9,- vaste vergoeding per overblijfmiddag.
(wanneer u momenteel een uitkering van het UWV
ontvangt, neem dan eerst contact op met het UWV om
akkoord te vragen!)
 Ondersteuning door een coördinator van Mikz.

Ryan (gr 3)

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de TSO coördinator Janine van Tilburg
via bloemenoord@mikz.nl

NIEUWS UIT GROEP 8
Extra informatie
12 december 2016: Extra informatieavond Dr. Mollercollege. TTO (tweetalig onderwijs; HAVO &
VWO).
1 februari 2017: Proeflessen Walewyc. Zelf aanmelden via de site van de Walewyc.
1 & 8 februari 2017: Proeflessen Van Haestrechtcollege. Zelf aanmelden via de site van
Haestrechtcollege.
OPENDAGEN
Walewyc
D'Oultremontcollege
Dr. Mollercollege
Van Haestrechtcollege
SG de Overlaat
Willem van Oranjecollege
MET praktijkonderwijs
Prinsentuin Andel

donderdag 12-01-2017
dinsdag 17-01-2017
woensdag 18-01-2017
vrijdag
20-01-2017
zaterdag 21-01-2017
woensdag 25-01-2017
donderdag 26-01-2017
zaterdag 28-01-2017

NIEUWS VAN SPORT NA SCHOOL
Dé Grote Sport Na School Kick- Off 5 januari 2017
Aan: de kinderen van groep 3 t/m 8
Onderwerp: Sport Na School Kick Off 2017
Het nieuwe jaar zit er weer aan te komen, hopelijk is iedereen klaar voor 2017 want we beginnen het
jaar meteen actief! Op donderdag 5 januari organiseren we de 2e editie van Dé Grote Sport Na
School Kick-Off 2017! Tijdens dit leuke en sportieve evenement zullen verschillende verenigingen
waaronder o.a. judo, tafeltennis, karate, turnen, circus, handbal de kinderen kennis laten maken met
de verschillende takken van sport. Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich gratis inschrijven voor dit
leuke en sportieve evenement in de kerstvakantie. De dag zal bestaan uit een ochtend en
middagprogramma:
Ochtend: de ochtend is voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 5. De ochtend zal starten om 8.30 en
eindigt om 12.00.
Middag: De middag is voor de kinderen uit de groepen 6 t/m 8. De middag zal starten om 12.30 en
eindigt om 16.15.
Wil jij ook graag meedoen aan de Grote Sport Na School Kick Off? Dat kan! Schrijf je dan nu
GRATIS in op www.waalwijksportief.nl. Bij ‘overzicht aanbod’ staat de sport na school Kick- off
aangegeven. Let op: er is onderscheid gemaakt in de ochtend en middag! Er is een maximumaantal
deelnemers dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt…
Verder informatie over de dag zelf ontvangt u enkele dagen voor het evenement.
Datum: donderdag 5 januari
Locatie: De Gaard 2, 5146 AW Waalwijk (Sporthal de Slagen).
Tijd:
8.30 tot 12.00 (gr 3 t/m 5)
12.30 tot 16.15 (gr 6 t/m 8).

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Niki van Weert, Femke van der
Velden of Guido Timmermans
Met vriendelijke groet,
Het Buurtsportcoach Team Waalwijk
Niki van Weert (niki.vanweert@beweegburo.nl)
Femke van der Velden (femke.vandervelden@beweegburo.nl)
Guido Timmermans (guido.timmermans@beweegburo.nl)

WAALWIJK SPORTIEF
Op WaalwijkSportief vind je
kennismakingsactiviteiten van
sportverenigingen en sportaanbieders in de
gemeente Waalwijk. Via WaalwijkSportief kun
je direct inschrijven om deel te nemen aan
een sportactiviteit.
Vanaf begin november* worden de volgende
gratis sportactiviteiten aangeboden:







Circus.
Pinilotta circus variété acts.
Circuslessen, jongleren, draadlopen, acrobatiek, balanceren op ballen. En nog veel meer.
Hardlopen.
Triathlon en loopvereniging Maresia.
Leer goed hardlopen bij deze veelzijdige sportvereniging.
Volleybal.
Volleybalclub Atak’55.
Cool Moves Volleybal is speciaal ontwikkelt voor de jeugd.
Hockey.
Hockeyclub Waalwijk.
Maak kennis met deze aantrekkelijke sport.
Biljarten.
Jeugd Biljart Club Waalwijk.
Op verschillende data kun je proeflessen volgen.
Triathlon
Triathlon en loopvereniging Maresia.
Start to triathlon. zwemmen - hardlopen - fietsen.

* Het aanbod kan afwijken door de tijd die is gelegen tussen inzending van dit overzicht en
publicatie. Maar verenigingen plaatsen vaak nieuwe sportactiviteiten op de site. Dus kijk regelmatig
op WaalwijkSportief.
Schrijf je als volgt in:
Heb je al een account aangemaakt, klik dan aan de rechterkant van de site op ‘direct inloggen’.
Wil je inschrijven, maar je hebt nog geen account? Maak dan eerst een account aan. Klik op de
button ‘aanmelden account’, vul je gegevens in en bevestig de e-mail die je ontvangt. Daarna kun je
inschrijven.
Ben je op zoek naar een leuke sport of wil je eens een andere sport proberen, kijk dan regelmatig op
www.waalwijksportief.nl voor het aanbod aan gratis sportkennismaking.

