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Een frisse start!  
 

Het schooljaar is weer begonnen en 
iedereen heeft weer een frisse start 
kunnen maken. Ik hoop dat iedereen 
een fijne vakantie heeft gehad en dat 
het ritme er weer snel in komt, want 
schakelen is het zeker na 6 weken 
vakantie! 
 
Dit jaar zijn er nieuwe collega’s en zijn 
de werkdagen van juf Janneke en 
Daniëlle ook veranderd. Vandaar dat ik 
u even op de hoogte breng van de 
vaste werkdagen van ons team: 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/2  Suzan Suzan Suzan Letty Letty 

Groep 3/4  Marion Betty Betty Betty Marion 

Groep 5/6 Christy Christy Christy Christy Christy 

Groep 7/8 Cassie Cassie Cassie Cassie Cassie 

IB (leerlingenzorg) Daniëlle Daniëlle   Daniëlle 

Directie Janneke  Janneke Janneke Janneke 

 
Juf Marion staat naast groep 3/4 ook nog op wat woensdagen in groep 5/6 en 7/8, 
wanneer juf Christy en juf Cassie taken hebben buiten de klas.  
 
Helaas staat het voor mij naast de dinsdag niet vast wat mijn werktijden op het Zilverlicht 
zijn. Deze uren worden naar alle waarschijnlijkheid over de woensdag, donderdag en 
vrijdag verdeeld. Ik ben er die dagen dus niet de hele dag.  
 
Met vriendelijke groet, 
Janneke van Oort 



Schoolregels 
 
Op onze school gaan we met elkaar om op basis van 
gelijkwaardigheid en respect. Tolerantie ten aanzien van 
individuele normen en waarden is hierbij belangrijk, 
waarbij je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen 
gedrag en houding. 
Om dit te realiseren hebben wij op school algemene 
regels opgesteld: 
 
Van leerlingen verwachten wij: 

 Leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar om.  
 Leerlingen zijn beleefd tegenover elkaar, leerkrachten en volwassenen. Er is geen 

verschil in houding of gedrag ten opzichte van leerkrachten of (hulp-)ouders.  
 Leerlingen houden zich aan de regels en afspraken die op onze school gelden.  

 Slaan of ander lichamelijk of verbaal geweld is onder alle omstandigheden 
onacceptabel en valt niet te tolereren.  

 
Van volwassenen verwachten wij: 

 Volwassenen gaan op een respectvolle manier met elkaar, leerkrachten en met 
kinderen om.  

 Correctie van een leerling dient niet alleen op een maatschappelijk aanvaarde 
wijze, maar ook op het niveau van het kind plaats te vinden.  

 In geval van een onoplosbare situatie kunnen teamleden te allen tijde de hulp 
en/of assistentie van de directie inroepen. (Hulp-)ouders, die te maken krijgen met 
een kind dat zich niet aan de afspraken houdt, kunnen te allen tijde teamleden of 
directie inschakelen.  

 Slaan of ander lichamelijk of verbaal geweld is onder alle omstandigheden 
onacceptabel en valt niet te tolereren.  

Deze regels worden structureel centraal gesteld binnen maar ook buiten de groep.  
 
Om deze houding kracht bij te zetten zijn er concrete schoolregels opgesteld waarbij 
gewenst gedrag verwoord wordt, deze regels hangen in de school en worden regelmatig 
met de leerlingen besproken. 
 
Wij hopen met deze aanpak een veilige en gezellige school te behouden en verwachten 
van leerkrachten, leerlingen en ouders dat zij zich hiervoor inzetten.  
 
Enkele concrete regels die voor u als ouder van belang zijn om te weten: 

 De poort opent 15 minuten voor aanvang van de les 
 De deur opent 5 minuten voor aanvang van de les 
 Bij slecht weer gaan de kinderen rechtstreeks naar binnen 

 De bovenbouw groepen gaan zelfstandig naar binnen via de ingang bij het 
fietsenhok 

 De onderbouwgroepen gaan (groep 1/2 indien nodig onder begeleiding) naar 
binnen bij de uiterste deur, ter hoogte van de zandbak. Ouders en kinderen 
worden geacht via het plein naar de klas te lopen, niet binnendoor. 

 Het gebruik van mobiele telefoons in en rond de school is niet toegestaan, ook niet 
tijdens buitenschoolse activiteiten.  

 



Onze visie op onderwijs gaat met de tijd mee 
 

In de laatste nieuwsbrief van vorig jaar heb ik u geïnformeerd over de aanpassingen in 
ons schooljaarplan. Het plan waarop wij ons onderwijs baseren en aan de hand waarvan 
wij de lijnen uitzetten voor het jaar. Voor de nieuwe ouders en voor diegene die het 
gemist hebben, ons jaarplan is te vinden op onze website: www.bsdevrijhoeve.nl   
 

 
 
Deze veranderingen worden geleidelijk ingezet. De eerste thema’s worden in week 3 
vormgegeven. Zoals eerder vermeld houden we u op de hoogte via de innovatiewand in 
de school. Ook zal ik in elke nieuwsbrief een foto plaatsen van deze wand, zodat ook de 
ouders die niet veel meer op school aanwezig zijn, toch op de hoogte blijven. 
 

Fruit en water 
 

Naar aanleiding van een zeer geslaagd thema bij de 
kleuters vorig schooljaar hebben wij met het team 
besloten dat we een pilot op gaan zetten waarbij 
kinderen alleen fruit en water mee kunnen nemen naar 
school voor het tussendoortje. Dit heeft in het begin 
voor wat onrust gezorgd, maar gaandeweg het thema 
werd het een groot succes en heeft iedereen hier zijn 
draai in kunnen vinden.  
 

Daarom gaan wij maandag 27 augustus van start met deze pilot en zullen deze begin 
oktober evalueren. Deze gehele periode willen wij u vragen om uw kind alleen fruit mee te 
geven en eventueel een flesje water. Dat laatste hoeft niet, aangezien wij op school voor 
alle kinderen genoeg flesjes/bekers hebben en zij het water gewoon uit de kraan kunnen 
tappen. Maakt u zich zorgen over hoe dit vorm te geven? Neem dan contact op met de 
groepsleerkracht, zij heeft genoeg tips om u hierbij te helpen! 
 

http://www.bsdevrijhoeve.nl/


Informatieavond wordt oudervertelgesprek 
 

Zoals eerder aangekondigd starten wij dit jaar met oudervertelgesprekken, in de week van 
3 september. De benodigde informatie die u normaal gesproken die avond kreeg, zult u nu 
op papier krijgen van de groepsleerkracht. 
 
Het doel van dit gesprek is dat ouders aan de (nieuwe) leerkracht van hun kind vertellen 
wie hun kind is, wat hij of zij nodig heeft en wat de verwachtingen voor het schooljaar 
zijn. Wij willen graag samen met ouders optrekken in de begeleiding van de kinderen en 
vinden het daarom fijn om te horen wat u van bepaalde dingen vindt en hoe u tegen 
zaken aankijkt. Leerkrachten worden zo meegenomen in een soort handleiding van het 
kind, waardoor verwachtingen van ouders en school beter op elkaar afgestemd kunnen 
worden in een vroeg stadium van het schooljaar. 
 
De leerkrachten hebben hun intekenlijsten al klaar hangen en 
zullen richtlijnen geven voor het gesprek, dus inschrijven maar    
 
 

Schoolgids en kalender 
 
Afgelopen maandag heeft uw (oudste) kind de schoolgids en de schooljaarkalender mee 
naar huis gekregen. Hierin staat allerlei informatie over de planning van het jaar, 
activiteiten, lesaanbod, maar ook de gymtijden e.d. Uiteraard zijn ook deze documenten te 
vinden op onze website. 
 
 

Luizencommissie 
 

Onze commissie hoofdluis is op zoek naar nieuwe ouders voor het luizenpluizen. Bent u 
geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met juf Janneke: directievrijhoeve@leerrijk.nl  
Wie helpt ons onze school luisvrij te houden? 

 

Privacy 
 

Uw kind heeft deze week een toestemmingsformulier 
meegekregen i.v.m. de privacywetgeving. Dit is wettelijk 
verplicht en komt jaarlijks terug. Indien u tussentijds uw 
instemming wilt aanpassen, kunt u dit bij juf Janneke 
melden.  
Let op: wat betreft social media gebruiken wij alleen de 
Klasbord-app. Als u daar geen toestemming voor geeft, 
zal uw kind dus niet op foto’s staan die in de klas worden 
genomen.              

mailto:directievrijhoeve@leerrijk.nl


Nieuws van de buurtsportcoach 
 
Superfit! Kick Off 
Bewegen en gezonde voeding is super belangrijk om je fit te voelen en te blijven! 
En doe je dit samen met je vriendje/vriendinnetje, broertje/zusje en papa/mama, 
dan is het ook nog eens super leuk! 
 
Op maandag 03-09-18 vind bij Zorgplaza de Superfit! kick off plaats. Het twee uur 
durende programma bestaat uit een uur sporten onder begeleiding van 
kinderfysiotherapeut Ingrid vd Berg en een voedings workshop, gegeven door 
diëtist Inge Marcelissen. Kom samen met je ouders, ja zij mogen/moeten ook mee 
sporten, want samen sporten is toch veel leuker dan alleen! Nieuwe weetjes leren 
over gezonde voeding? Tijdens de workshop komt het allemaal aan bod. 
 
De deelname aan de Superfit! kick off is gratis.  
 
Het Superfit! programma draait al enkele jaren binnen Zorgplaza en is ontstaan om 
kinderen met overgewicht te begeleiden naar een gezond gewicht. Echter vandaag 
de dag bewegen veel van onze kinderen te weinig. Daarnaast is het aanbod van 
‘ongezonde’ voeding de laatste jaren alleen maar toegenomen en toegankelijker 
geworden voor iedereen, dus ook voor kinderen.  
Regelmatig bewegen is belangrijk voor een goede lichamelijke conditie en 
gezondheid, andersom brengt lichamelijke inactiviteit gezondheidsrisico’s met 
zich mee en verlies van conditie.  
Daarom is ook voor kinderen met een gezond gewicht bewegen en gezonde 
voeding van groot belang.  Daarnaast draagt voldoende bewegen bij kinderen bij 
aan een goede ontwikkeling van alle motorische vaardigheden zoals bv. rennen, 
klimmen en springen.  
 
Vanaf september 2018 is het Superfit! programma toegankelijk voor alle kinderen. 
Als er een medische indicatie is, kan bekeken worden of het kind in aanmerking 
komt voor een vergoeding door de verzekering. Anders kan er een abonnement 
worden afgesloten, welke maandelijks opzegbaar is.  
Je komt wekelijks een uur sporten bij Zorgplaza. Daarnaast krijg je wekelijks leuke 
oefeningen en voedingstips mee zodat jij Superfit! wordt.  
 
Wil jij ook Superfit! worden, meld je dan nu aan via onderstaand mailadres. Ook 
voor vragen/meer info kunt u ten allen tijden contact met ons opnemen. 
 
We hopen je te zien op de Superfit! Kick Off 
 
Inge Marcelissen, Diëtist 
Ingrid van den Berg, Kinderfysiotherapeut 
 
Zorgplaza Waalwijk 
Tuinstraat 2 
5144 NT Waalwijk 
0416 67 20 67 
i.vanson@zorgplazawaalwijk.nl 
 
 
 



 
 

Superfit! 
Kick off 

Wat:  Samen sporten met je papa/mama 
en voedings workshop 

Wanneer:  Maandag 03-09-18 16.00-18.00 
uur 

Waar:  Zorgplaza Waalwijk 
Voor wie:    Kinderen 6-16 jr en hun ouders 
Door wie:  Ingrid vd Berg  

(kinderfysiotherapeut) en Inge 
Marcelissen (diëtist)  

Aanmelden:  i.vanson@zorgplazawaalwijk.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer info:  www.zorgplazawaalwijk.nl 
 
 

mailto:i.vanson@zorgplazawaalwijk.nl


Verjaardagen 
 

SEPTEMBER    

4 Djessy Gomez 9 jaar 

4 Tim Merkx 10 jaar 

4 Kay Weber 5 jaar 

12 Rick van Amersfort 8 jaar 

26 Iris van Dongen 12 jaar 

28 Nick de Rooij 11 jaar 

 

 
 

Nieuwe leerlingen 
 

 
Nina Hoevenaars (groep 1) 
Jayesh Ramautar (groep 1) 

Zara Vos (groep 1) 
Kay Weber (groep 2) 

Iris van Dongen (groep 8)                                                                                                        
 
 

 
 

Belangrijke data in de agenda 
 

OR vergadering op 3 september 
Oudervertelgesprekken op 3-4-5-6 september 

Schoolfoto op 26 september 
Start Kinderboekenweek op 3 oktober 

Dag van de leraar op 5 oktober 
 

 


