
Nieuwsbrief 

Oktober  

 

De eerste zichtbare ontwikkelingen in ons onderwijs  
 

Onze innovatiewand hangt in klein formaat inmiddels 
in de gang. Hierop proberen we te laten zien wat wij 
aan ons thematisch onderwijs doen om dit af te 
stemmen op onze missiedoelen voor 2018-2019: 
 Brede ontwikkeling 
 Realistische leeromgeving 
 Competentiegevoel van leerlingen 

 Begeleidende rol van de leerkracht 
 
Elke maand lichten we in de nieuwsbrief hier iets uit om aan u te laten zien. Dit keer is dat 
het project “Weer en Klimaat” van de bovenbouw.  
 
De groepen 5/6 en 7/8 hebben dit thema een paar weken geleden opgepakt en 
behandelen in de middagen verschillende lessen die met dit thema te maken hebben. Zo 
zijn de kinderen al bezig geweest met wolken en regen, tornado’s, tsunami’s en 
aardbevingen. Komende week komen ook vulkanen nog aan bod. Binnen deze lessen gaan 
de leerlingen op een onderzoekende wijze zelf met informatieverwerking om en voeren 
verschillende opdrachten uit zoals o.a. het maken van een weerbericht. Dit kan d.m.v. een 
presentatie, een filmpje of een knutselopdracht. Ook is er een thematafel ingericht. 
 
Dit thema wordt afgesloten met een 
presentatie door de studiegroepjes die 
gevormd zijn. Hoe zij deze presentatie 
invullen en welk onderwerp binnen het 
thema zij behandelen, bepalen ze zelf. 
 
Dit keer wordt de afsluiting ook 
gekoppeld aan de herfstactiviteit die 
vrijdag 12 oktober gepland staat. 
 
Bent u nieuwsgierig naar de mooie 
resultaten die al behaald zijn? Loop 
gerust binnen! 
 



Parkeren 
 
Denkt u er weer aan om te parkeren in de vakken voor school en niet langs de stoeprand 
van de kiss & ride zone? Deze zone is er alleen voor in- en uitstappen. Als u mee wilt 
lopen naar binnen, graag een parkeerplek zoeken om de veiligheid in de straat te borgen. 
 

Poort open? Plein op. 
 

De laatste tijd werd het een gewoonte van enkele kinderen om 
voor de poort op de stoep te blijven hangen tot de bel ging. 
Naast het feit dat dit niet veilig is, zo langs de straat, vinden wij 
het ook niet fijn als school omdat we er geen goed zicht op 
hebben. Als kinderen van huis weggaan mogen ouders ervan 
uitgaan dat ze naar school zijn en dat het toezicht daar 
overgenomen wordt door de leerkrachten. Daar zijn wij op deze 
manier echter niet toe in staat. Vandaar dat we met de 
kinderen vandaag hebben afgesproken dat als de poort open 
gaat, alle kinderen het plein opgaan. 
Ook hebben we de regel “Plein op, telefoon uit” nogmaals besproken.  
 

Fruit en water 
 

De pilot fruit en water is inmiddels 4 weken aan de gang en we 
zijn tot nu toe erg tevreden over het resultaat. Om de komende 
weken nog wat extra kracht bij te zetten en uiteraard voor een 
beter ‘waterklimaat’ op onze school voor de lange termijn, 
hebben we een watertappunt aan laten sluiten in samenwerking 
met JOGG en de gemeente. JOGG heeft op onze fancy fair vorig 
jaar de fruitcocktailkraam geleverd en ook nu hebben we de 
samenwerking weer opgezocht. 
 
De gemeente Waalwijk heeft een nieuw platvorm gelanceerd 
onder de naam GO. Via dit platvorm zijn de inwoners goed 
bereikbaar maar ook verenigingen en organisaties wordt het 
mogelijk gemaakt activiteiten en evenementen te organiseren. 
Bij GO komen sport en cultuur samen. 
 
De afgelopen week heeft de gemeente alle kinderen verrast met 
een bidon met daarop het logo van GO, deze worden voorzien 
van de naam van het kind. Deze bidons blijven op school en 
worden hier ook gereinigd.  
Niet alleen in de pauzes maar ook onder lestijd mag er water 
gedronken worden in overleg met de leerkrachten. 

 
 



Aanwezigheid directie en IB 
 

In de laatste nieuwsbrief stond de aanwezigheid van directie als deels onzeker. Drie vaste 
directiedagen waren moeilijk te plannen, vandaar dat er geen duidelijkheid is gegeven 
over de aanwezigheid van juf Janneke in de 2e helft van de week.  
Tijdens de eerste schoolweken is gebleken dat er bij het team maar ook bij ouders de 
wens is om hier wel structuur in aan te brengen, aangezien het nu vaak onduidelijk is of 
directie wel of niet aanwezig en/of beschikbaar is. Vandaar dat juf Janneke vanaf 8 
oktober een vast weekritme gaat inplannen waarop zij elke week aanwezig is op de 
Vrijhoeve: maandag, woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdag. 
 
Ook stond juf Daniëlle op de verkeerde dagen aangegeven in het aanwezigheidsrooster. 
Haar werkdagen voor IB zijn namelijk: maandag, dinsdag en vrijdag.  
 

MR nieuws  
 
De MR heeft 2 nieuwe ouderleden sinds vandaag! 
Mirella Wagemakers en Ellen Mulder zullen namens de 
ouders zitting nemen in de MR, bij deze stellen ze zich 
aan u voor: 
 
Mijn naam is Mirella Wagemakers, en onze zoon 
Kas  en dochter Tess zitten in groep 7 en 8. Omdat ik 
al wat jaartjes op school rond loop, is mij gevraagd of 
ik het leuk zou vinden om in de MR plaats te nemen. Ik ben daarom tijdens de eerste 
vergadering dit schooljaar hierbij aanwezig geweest, en ik moet zeggen dat mij veel 
duidelijk is geworden, oa hoe bepaalde zaken tot stand komen. Ik ben erg enthousiast en 
heb zin in deze nieuwe uitdaging, we vergaderen ongeveer 6x per schooljaar en mocht u 
nou ook graag een keer mee willen luisteren tijdens zo’n vergadering, laat het ons weten, 
u bent van harte welkom! 
 
Groetjes Mirella. 
 
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Ellen Mulder. Ik ben 41 jaar, huismoeder 
en woon nu zo'n 15 jaar in Sprang-Capelle. Ik ben de moeder van Ruben uit groep 5. 
Samen met Mirella vorm ik de oudervertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad. Op 
deze manier denk en praat ik graag mee over het beleid van onze school. Uw hulp is 
hierbij belangrijk. Heeft u een vraag, bent u het ergens niet mee eens of heeft u een tip? 
Laat het ons weten! Als u benieuwd bent naar wat er binnen onze MR zoal besproken 
wordt, dan bent u altijd welkom om een keer als toeschouwer bij onze vergaderingen 
aanwezig te zijn.  
 
Groetjes Ellen 
 
Met de komst van deze twee nieuwe leden treedt Niels van Tiggelen af als ouder in de MR 
om zich weer helemaal te kunnen concentreren op zijn zetel in de OR. Niels, hartelijk 
bedankt voor jouw inzet het afgelopen jaar en de kritische houding waarmee jij onze 
overleggen versterkt hebt! 
 



Kinderboekenweek 
 

De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema: “vriendschap” 
 

Op woensdag 3 oktober wil de leerlingenraad heel graag de Kinderboekenweek openen 
met o.a. het liedje van Kinderen voor Kinderen: ‘Kom erbij’. 

 
In alle groepen zal in de periode van 3 
oktober tot en met 12 oktober volop 
aandacht zijn voor het kinderboek en 
het thema vriendschap. We hebben op 
school extra boeken met dit thema van 
de bibliotheek kunnen lenen. 
 
Daarnaast gaat groep 1/2 naar de 
voorstelling “Het Muizenhuis in De 
Leest” en gaan de groepen 3/4, 5/6 en 
7/8 voor een creatieve workshop naar 
het Kunstencentrum. 
 
Op vrijdag 12 oktober wordt de 
Kinderboekenweek afgesloten in 
combinatie met een Herfstactiviteit. 
Deze zal om 11:45 uur afgelopen zijn en 
dan begint voor alle kinderen de 
herfstvakantie! 
 

 

Update nieuwbouw vanuit het bestuur  
  
Zoals u weet zijn we in gesprek met de gemeente 
Waalwijk over nieuwbouw voor BS. de Vrijhoeve. 
Alvorens daar een besluit over genomen kan worden 
door de gemeenteraad moeten verschillende stappen gezet worden. Een daarvan is dat 
alle voorstellen met betrekking tot schoolgebouwen in de gemeente Waalwijk in één plan 
gepresenteerd worden, uiteraard met daarbij de financiële consequenties. Nieuwbouw 
voor de Vrijhoeve maakt hier deel van uit. Dit plan wordt besproken met alle 
schoolbesturen. Dit is inmiddels gebeurd en het plan wordt ondersteund. De volgende stap 
is de formele bespreking in de gemeenteraad, dit zal naar verwachting in december 2018 
gebeuren. Als de raad het plan goedkeurt zal met de gemeente nader invulling gegeven 
worden aan de nieuwbouwplannen, ook de precieze locatie van de school komt dan aan 
de orde. Uiteraard houden we u op de hoogte van de vorderingen! 
 
Jac Leijtens namens het College van Bestuur 
 
 



Lichtbrigade 
 

Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar in het verkeer, helemaal als ze fietsen zonder goede 
verlichting. Uit onderzoek blijkt dat met goede fietsverlichting de kans op een aanrijding in 
het donker daalt met wel 20 procent. Daarom doen wij mee met de verlichtingsactie van 
de ANWB Lichtbrigade om met elkaar het fietsverkeer veilig te maken. Wij vinden het 
belangrijk dat onze leerlingen veilig naar school fietsen. Helemaal nu dat de dagen weer 
korter worden.  
 

 
 
 
Fietsverlichtingsactie 
We hebben van de ANWB Lichtbrigade een toolkit gekregen met alle benodigdheden voor 
een goed verlichte fiets. Hiermee gaan we op woensdag 24 oktober aan de slag om o.a. 
de verlichting te controleren en eventueel te repareren. Zo gaat iedereen met goede 
fietsverlichting op pad als de dagen weer korter worden. 
 
 

Dag van de leraar op 5 oktober 
 

De 'Dag van de Leraar' is de Nederlandse variant van de 
internationale World Teachers' Day (Internationale Dag van 
de Leraar). 
 
De 'Dag van de Leraar' valt in de Nationale Onderwijsweek en 
is bedoeld als een feestdag voor alle leraren in Nederland. Op 
deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van 
onderwijs.  
 
Op vrijdag 5 oktober worden de leerkrachten op de Vrijhoeve dan ook even extra in het 
zonnetje gezet! 
  



Verjaardagen 
 

OKTOBER    

2 Quinten Schoondermark 8 jaar 

8 Ruben Mulder 9 jaar 

12 Kas Wagemakers 12 jaar 

19 Ranisha Sangit 8 jaar 

20 Jasmina Gashi 12 jaar 

23 Kiki Chabot 10 jaar 

31 Daan Smits 11 jaar 

 

 
 

Nieuwe leerlingen 
 

 
Levi van Dijk (groep 1) 

 
 

Welkom! 
 
 

 
 

Belangrijke data in de agenda 
 

Start Kinderboekenweek op 3 oktober 
Dag van de leraar op 5 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek op 12 september 
Herfstvakantie op 15 t/m 19 oktober 
Informatieavond VO op 22 oktober 
ANWB Lichtbrigade op 24 oktober 

Studiedag, alle leerlingen vrij op 29 oktober  
 

 


