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DE JARIGEN ……
21 januari
Kevin Verhoofstad (gr 8)
26 januari
Yara Ohorella (gr 5)
7 februari
Stefan Schalken (gr 5)
9 februari
Yari van de Werken (gr 4)
15 februari
Berhan Sülün (gr 3)
16 februari
Arda Keskinkilinc (gr 6)

VAN HARTE GEFELICITEERD!
BELANGRIJKE DATA
3 februari
 Bingo avond, deuren open 18.30u
Aanvang 19.00u
6 februari
 Intekenen rapport 1, groep 1 t/m 8
7 februari
 Intekenen rapport 1, groep 1 t/m 8
8 februari
 Intekenen rapport 1, groep 1 t/m 8
 MR vergadering, aanvang 19.30u
9 februari
 Beginclinic Scoren voor gezondheid groep 6-7-8
10 februari
 Rapport 1, groep 1 t/m 8
14 februari
 Rapportgesprekken, groep 1 t/m 7
 Adviesgesprekken, groep 8
16 februari
 Rapportgesprekken, groep 1 t/m 7
 Adviesgesprekken, groep 8

Frankie (gr 8)

Emir (gr 8)

24 februari
 Carnavalsviering
25 februari t/m 5 maart
 Carnavalsvakantie
6 maart
 Luizencontrole
 OV vergadering, aanvang 20.00u

Kevin (gr 8)

NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Vol trots
Tijdens de nieuwjaarsviering heb ik vol trots aan juffrouw
Mascha een cheque van € 568,50 overhandigd voor de
Stichting Ushersyndroom. Het was de opbrengst van een
gezellige, drukbezochte kerstmarkt op donderdag 22
december. Na de overhandiging van de cheque hebben de
leerlingen, juffen en aanwezige ouders van de ouderraad
samen met mij getoast op een mooi, gezond 2017. Dit is ook
wat ik mede namens het team alle ouder/verzorgers toewens
voor 2017.
Afsluiten toegangsdeuren onder schooltijd
Vanaf deze week worden beide toegangsdeuren onder schooltijd afgesloten. Dit in verband met de
veiligheid van leerlingen en personeel Indien u onder schooltijd in de school moet zijn, maakt u dan
gebruik van de ingang aan de zijde van de Kastanjestraat. Wanneer u daar aanbelt, zal de deur voor
u geopend worden door een teamlid. Beide deuren zijn overigens wel van binnenuit zonder sleutel te
openen.
Personeelskamer
In december heeft de gemeente Waalwijk vastgesteld dat OBS Hugo recht heeft op uitbreiding en dat
er leegstand is op onze school. Inmiddels heeft een kleutergroep van de Hoef-Hugo afgelopen
maandag zijn intrek genomen in de personeelskamer. Met de directie van de Hoef-Hugo zijn goede
afspraken gemaakt over het gebruik van dit lokaal. Hierdoor zal er niet of nauwelijks sprake zijn van
wederzijdse overlast.
Bedankt!
Dank aan alle ouders/verzorgers die de vragenlijst van de oudertevredenheidspeiling hebben
ingevuld. Het spreekt voor zich dat de resultaten van deze peiling met u gedeeld zullen worden.
Afwezigheid Neena
Vanwege problemen met haar gezondheid is Neena (hulpconciërge) al geruime tijd afwezig. Wij
wensen Neena een spoedig herstel toe. Inmiddels hebben mevr. Celik, mevr. Sülun, mevr.
Verhoofstad en mevr. Stans aangeboden om enkele taken van Neena over te nemen tijdens haar
afwezigheid. Wij zijn hier ontzettend blij mee, bedankt!
Leerlingenraad en mr in gesprek met het Collega van Bestuur van
Leerrijk!
Woensdag 8 februari gaat de leerlingenraad in gesprek met het College
van Bestuur van Stichting Leerrijk. Het gesprek wordt voorbereid tijdens de
3e bijeenkomst van de leerlingenraad op 26 januari.
Ook op woensdag 8 februari, maar dan ‘s avonds, gaat het College van
Bestuur in gesprek met de MR.

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
Van Haestrechtcollege
SG de Overlaat
Willem van Oranjecollege
MET praktijkonderwijs
Prinsentuin Andel

vrijdag
zaterdag
woensdag
donderdag
zaterdag

20-01-2017
21-01-2017
25-01-2017
26-01-2017
28-01-2017

NIEUWS VAN MIKZ

Ebony (gr 8)

DRINGENDE OPROEP

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. Wij vragen u van 11:45 uur tot 13:15 uur aanwezig te
zijn.
 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.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de TSO coördinator Janine van Tilburg
via bloemenoord@mikz.nl
In het overblijflokaal staat voortaan een grote koelkast. Daar kunnen de kinderen hub
broodtrommel in doen en NIET meer in de aula!

NIEUWS VAN DE OV

3 FEBRUARI BINGO
Basisschool PIETER WIJTEN!!!

AANVANG: 19:00 UUR
(18:30 UUR DEUREN OPEN)
ADRES: PIETER WIJTENSCHOOL
KASTANJESTRAAT 2
Vele leuke prijzen te winnen
Voor de kinderen o.a. schminken

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?

Luizencontrole
Na de kerstvakantie is er weer luizencontrole geweest
en helaas zijn er luizen en neten gevonden in 1 klas.
Gelukkig is het in 1 klas gebleven. Deze klas is op
de hoogte gebracht. Dit betekent dat er aanstaande
maandag 23 januari een nacontrole plaats vind.

Melike ( gr8)

Even voor de duidelijkheid waarom we pas na 2 weken controleren:
-Wanneer er luizen of neten zijn gevonden gaan de ouders de haren behandelen en na 1 week wordt
het haar nog een keer behandeld. Wij hebben dan na 2 weken een goed resultaat of de behandeling
voldoende heeft gedaan en of de luizen/neten echt uit het haar zijn.
-Het advies is daarom ook in de desbetreffende klas of de haren zoveel mogelijk vast gedragen
kunnen worden om de kans om contact via de haren te hebben zo klein mogelijk te houden.
-Tijdens de controle na de vakantie staan wij met 5 moeders te controleren in alle klassen. Hier zijn 3
moeders kapster van en de andere 2 moeders zijn goed op de hoogte gebracht waar ze op moeten
letten.
-De ene moeder haalt het hele haar los om te controleren en de andere moeder laat het deels vast
zitten. Dit betekend niet dat we niet goed controleren maar dat we er goed naar hebben kunnen
kijken terwijl het haar deels vast zit. Er was hierover wat verwarring bij ouders of er wel goed
gecontroleerd werd vandaar deze uitleg daarover. Hopende dat het hierbij duidelijk is geworden.

