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DE JARIGEN ……
18 december
Tamara Kora (gr 1)
22 december
Nina Guzinski (gr 3)
8 januari
Gijs Nijssen ( gr 3))
12 januari
Jens van Helvoirt ( gr 3)
17 januari
Ruben Honcoop (gr 3)
19 januari
Milan Oomes (gr 6)

VAN HARTE GEFELICITEERD!
BELANGRIJKE DATA
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

LET OP ! LET OP !! LET OP !!
Donderdag 12 januari 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 DIRECTIE
Fijne feestdagen
In de laatste schoolkrant van 2016 wil ik graag beginnen met iedereen te bedanken voor de fijne
samenwerking tijdens mijn eerste maanden als directeur op basisschool Pieter Wijten. Ik wens
iedereen alvast Fijne Feestdagen toe en hoop op een mooi vervolg van dit schooljaar in 2017!
Schoolfruitbeleid
Op de Pieter Wijten willen wij de kinderen een gezonde schoolomgeving
bieden. Daar hoort voor ons bij dat we aandacht besteden aan gezond
eten. Niet alleen in de lessen, maar ook in de praktijk.
Daarom zijn we op onze school enkele weken terug ook gestart met EUschoolfruit.
Na twintig weken stopt echter de levering van dit gratis EU-schoolfruit en
moeten we een beroep op u doen. Dit willen we vastleggen in een
schoolfruitbeleid. Het schoolfruitbeleidsstuk is onlangs voorgelegd aan de mr. De goedgekeurde
versie ontvangt u na de kerstvakantie. Meer informatie over schoolfruit staat op www.euschoolfruit.nl.
Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft vorige week donderdag voor de tweede keer dit schooljaar vergaderd.
Hierbij een overzicht van de besproken onderwerpen met daarbij de gemaakte afspraken:










We zouden willen dat het poep op het veldje word geruimd,
zodat we daar ook zouden kunnen spelen=>Het is niet
mogelijk om gebruik te maken van dit veld onder schooltijd.
We zouden ook misschien een stepbaantje willen met
gekleurde tegels. Maar die kleur moet na een paar
maanden weer wel weg zijn.=> Meneer Jan gaat bekijken
wat er mogelijk is.
Veel kinderen zouden het ook leuk vinden wanneer de kast
tegen de muur weer open gaat.=>Wanneer het weer het
toelaat wordt de kast door een juf geopend.
Wat we ook leuk zouden vinden is dat er misschien een
basketbalnet komt. Het maakt ons niet uit waar.=>Meneer
Jan gaat bekijken of en zo ja waar het basketbalnet
opgehangen kan worden.
En we zouden het allemaal leuk vinden als we langer pauze
krijgen, zodat we naar het voetbalveld kunnen lopen of naar
het basketbalnetje.=>Meneer Jan overlegt met de juffen of het mogelijk is om een keer per
week naar het veldje te gaan wanneer het weer het toelaat. Hijzelf begeleidt dan deze
leerlingen
En we vinden het fruit ook heel lekker.=>fijn!

Aan het einde van de bijeenkomst heb ik de raad het volgende gevraagd:
 Wat vinden jullie van de Kanjertraining?=>zeer positieve reacties
 Welk cijfer geven jullie je school? =>gemiddeld: 9,5
 Welk cijfer geven deze vergadering? =>gemiddeld: 9,5
Afspraak:
 volgende vergadering donderdag 26 januari, 14.15 uur
 agenda maken: Caja, Tristan en Stefan

groetjes, meneer Jan

SINTERKLAASFEEST
Op maandag 5 december kwam Sinterklaas naar onze school. Dit jaar had hij 2 pieten bij zich.
De kinderen van de Pieter Wijten en de Hoef-Hugo zaten samen in de aula op de Sint te wachten. Meester
Jan heette de Sint van harte welkom.Daarna ging de Sint naar alle klassen. In de groepen 6/7 en 8 werd aan
Sinterklaas de surprises getoond. Wat een mooi werk allemaal!
In de groepen 1/2 , 3 , 4/5 zag Sinterklaas veel optredens van zang en dans.
Sint deelde ook de pietendiploma’s uit en niet te vergeten de cadeautjes.
Het was een gezellige dag. Ook ’s middags ging het feest gewoon door in de klassen. Er waren verschilende
activiteieten zoals film kijken, spelletjes doen, Sinterklaas hoekenwerk en zelfs een klein buffetje in groep 3.
Kortom, kijk maar eens op de website en op Facebook voor een kleine impressie. Ouders, juffen, pieten en
Sint, bedankt!

NIEUWS UIT GROEP 8
Extra informatie
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)

Namens het team, Oudervereniging,
MR en de directie van
basisschool Pieter Wijten
wensen wij u
fijne Kerstdagen
en een
gelukkig 2017
We zien iedereen gezond en wel weer op
maandag 9 januari 2017

NIEUWS VAN DE PAROCHIE

De Genestetstraat 1, 5144 SN Waalwijk -  0416–33
35 31 - Rabobank 15.58.08.370

Waalwijk, december 2016.

Beste ouders, jongens en meisjes,
Op kerstavond om 17.00 uur willen wij graag voor de gezinnen met kleine kinderen weer een
herdertjesviering verzorgen in de Sint Antoniuskerk.
Het kerstverhaal wordt dan voorgelezen en uitgebeeld door kinderen.
Ter afwisseling zullen wij tussendoor samen de traditionele kerstliedjes zingen.
Wij zijn op zoek naar kinderen die het leuk vinden om mee te helpen het verhaal uit te
beelden. Misschien heb je wel een vriendje of vriendinnetje dat het ook leuk vindt om mee te doen,
kom dan gezellig samen!
Je kunt je aanmelden tot en met 18 december bij Anja Baar,
telefoonnummer 06-18753671 of via e-mail anjabaar123@hotmail.com
Wij gaan oefenen, o.o.v. op: maandag 19 december om 15.30 uur en woensdag 21 december om
16.30 uur
Bel of mail je even?
Oh ja, en als je je niet hebt aangemeld, ben je natuurlijk ook van harte welkom.

Vriendelijke groet,
Anja Baar

P.S. Voor de vieringen op kerstavond zijn dit jaar geen
kaarten nodig.

