
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 14 (  19 januari 2017) 
 

 

Beste ouder / verzorger 

 

OUDERTEVREDENHEIDSPEILING 
Voor ons is het heel erg belangrijk dat wij de mening van de ouders horen. 

Daarom vragen wij u om een vragenlijst  in te vullen zodat wij het onderwijs 
voor uw kind of kinderen zo optimaal mogelijk kunnen maken. 

Ook vinden wij het belangrijk dat we van zoveel mogelijk ouders hun mening te 
horen krijgen. 
Deze week ontvangt  u een schrijven m.b.t. de stappen die u moet ondernemen 

om het onderzoek in te vullen. U heeft van 23 januari tot 6 februari de 
gelegenheid om de lijst in te vullen. We hopen dat we veel reacties zullen 

krijgen. 

 

MEDICIJNGEBRUIK OP SCHOOL 
Kinderen krijgen soms medicijnen voorgeschreven die zij tijdens de schooluren 
moeten gebruiken. Te denken valt aan pufjes tegen astma, medicatie voor 
ADHD/ADD en antibiotica. In dit geval is het van belang dat uw toestemming 

voor het verstrekken van medicijnen schriftelijk wordt vastgelegd, maar ook om 
welke medicijnen het gaat, hoe vaak, welke hoeveelheid en op welke wijze. 

Onjuist gebruik kan immers leiden tot schade aan de gezondheid.  
Indien uw kind medicijnen gebruikt die tijdens de schooluren moeten worden 
gebruikt vragen wij u een mail naar de leerkracht of de directie te sturen. Zij 

zullen u dan een toestemmingsformulier overhandigen. 
 

COLLECTANTEN GEZOCHT VOOR NATUURSPEELTUIN WASPIK 
Werkgroep Natuurspeeltuin Waspik is druk bezig met fondsen werven voor de 
realisatie van een Natuurspeeltuin in Waspik. 
De teller staat op ruim 39.000 euro fondsengeld. Maar daarmee zijn we er nog 

niet...  
Natuurspeeltuin Waspik zoekt daarom COLLECTANTEN! Collecte periode is 13-25 

februari. 
Opbrengst is 50% voor Natuurspeeltuin Waspik, 50% voor Jantje Beton. 
Wil je een uurtje, twee uurtjes of avondje collecteren in je eigen buurt of 

bijvoorbeeld een ochtend op de Waspikse weekmarkt?  
Stuur een mail of bel naar onderstaande personen. 

 
Zo komen we met elkaar in actie voor meer 
buitenspelen! 

 
Volg Natuurspeeltuin Waspik ook op Facebook voor 

updates en nieuws.  
Of check de website van www.platformwaspik.nl 

 
Hartelijke groeten, 
namens de werkgroep Natuurspeeltuin Waspik 

 
Wilma de Rooij: erikwilmaenthomas@hetnet.nl, 06-39210197  

Juanita van Bon: jvanbon@gmail.com, 06-23476043  
 

https://www.facebook.com/jantjebetonline/
https://www.facebook.com/NatuurspeeltuinWaspik/?fref=hovercard
http://www.platformwaspik.nl/
mailto:erikwilmaenthomas@hetnet.nl
mailto:jvanbon@gmail.com


 

 

 
 

 

KIES groep Waalwijk 
 

Op dinsdagmiddag 21 februari a.s. willen wij weer een KIES groep starten in 
Waalwijk. De informatiebijeenkomst voor de ouders zal op dinsdag 14 februari 
plaatsvinden met aansluitend kennismakingsgesprekjes met de kinderen. 

Informatie over deze KIES groep kunt u hieronder vinden.  
Voor aanmeldingen kunnen jullie je wenden tot ondergetekende. Voor de goede 

orde daarom ook nog het deelnameformulier, wat door beide ouders ondertekend 
dient te worden. 
Locatie wordt gekozen wanneer duidelijk is op welke scholen de kinderen zitten 

en of er ruimte beschikbaar is. 
 

Met vriendelijke groet, 
Marian Verheij 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Wachter worden in het bewaarde land? 

 


