
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 5 (24 september 2015) 
 

 

 

Beste ouders / verzorgers 

 

Nieuws van de  
 

 
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft zijn eerste vergadering achter de rug . 

De MR van BS De Veste bestaat  uit 4 leerkrachten en 4 ouders. U kunt de namen vinden in 

de informatiekalender/de schoolgids en op de site www.bsdeveste.nl onder het kopje 

ouders/mr 

De directeur of adjunct-directeur is tijdens de vergaderingen  aanwezig als adviserend lid van 

de raad.  

De MR is bevoegd tot het bespreken en adviseren van alle aangelegenheden betreffende de 

school. Het staat vast voor welke onderdelen de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft. 

De MR van Bs de Veste vergadert 8 x per jaar waarvan 1 x gezamenlijk met de ouderraad. 

De data kunt u vinden in de informatiekalender. De notulen van de vergaderingen kunt u ook 

terugvinden op de site onder ’t kopje ouders/mr 

Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Van 20.00 tot 20.15 uur is er 

voor niet-leden de mogelijkheid om ideeën, suggesties en verdere opmerkingen onder de 

aandacht van de raad te brengen.  

Wij hopen van harte dat u van deze gelegenheid gebruik zult maken.  

Uiteraard kunt u met  vragen /opmerkingen altijd een van de MR leden aanspreken. Verder 

zijn we bereikbaar via mr@bsdeveste.nl  

 

Hulp en regelingen bij een minimuminkomen 
Er zijn verschillende organisaties en regelingen die u kunnen helpen om het financieel te 

redden. Zo is er de PasWijzer. Een gratis pas voor inwoners van gemeente Waalwijk met 

een gezinsinkomen van op of net iets boven het sociaal minimum. Met de PasWijzer krijgt u 

korting op sportactiviteiten, culturele activiteiten en recreatie. 

Het Jeugdsportfonds Waalwijk zet zich in om alle kinderen in onze gemeente de kans te 

bieden te sporten. Het is mogelijk via team WijZ of de buurtsportcoaches van de gemeente  
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Waalwijk een bijdrage uit het Jeugdsportfonds aan te vragen. Gemeente Waalwijk vindt het 

belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen sporten en bewegen. Sporten is niet alleen leuk, 

maar ook goed voor de gezondheid en brengt kinderen met elkaar in contact. 

Het Jeugdsportfonds Waalwijk is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar die in het bezit zijn van de 

PasWijzer. Maar ook wanneer het gezinsinkomen maximaal 120 % van het minimum 

inkomen is. 

Het Jeugdsportfonds Waalwijk betaalt de contributie en de eventuele kosten van sportkleding 

zoals een judopak, zwempak, sportschoenen, keepershandschoenen, hockeystick of andere 

benodigdheden. Dit met een maximum van € 225,- per jaar. De contributie wordt direct 

overgemaakt naar de sportvereniging. Voor de aanschaf van sportmateriaal wordt een 

waardebon uitgegeven, die ingeleverd kan worden bij aangesloten winkels. 

TaalrijkWijzer 

Voor doelgroepkinderen die via de peuterspeelzaal een VVE programma volgen en voor 

kinderen die op de basisschool een programma voor taalondersteuning volgen. Via de 

TaalrijkWijzer ontvangt u één keer per schooljaar maximaal € 100 voor een abonnement op 

het schoolblad (Pippo, Bobo, Maan-Roos- Vis, Pompoen, Okki Taptoe, Junior, Zo zit dat. 

(inclusief zomer- en winterboek). 

Voor het gebruik van de TaalrijkWijzer is het bezit van een geldige PasWijzer noodzakelijk. 

Voor meer informatie en aanvraagformulier kunt u hier terecht 

https://www.waalwijzer.nl/is/een-vraag-over/geldzaken/minimuminkomen/hulp-van-

anderen#paswijzer-jeugdsportfonds-en-taalrijkwijzer  

Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg? 

Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten de groei 

en de ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n contactmoment, 

dat voortaan plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de wijk.  
 

Wat gebeurt er tijdens een contactmoment? 

 Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht en test ook de 

oren en de ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en de  
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ontwikkeling van uw kind. 

 

 Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarna 

bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige 

geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer 

informatie over deze vaccinaties. 

Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten al uw vragen stellen! 
 

Samenwerking met school 

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden ‘korte lijntjes’ met school. Als 

voorbereiding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne 

begeleider hoe het met uw kind gaat. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen 

ook deel aan de Zorg Advies Teams op school.  
 

De GGD doet meer! 

 Het volgen en stimuleren van de spraak-en taalontwikkeling van basisschoolkinderen 

is een belangrijke taak van school en van de jeugdgezondheidszorg. De duur van het 

2-jaars consult wordt uitgebreid met een spraaktaalonderzoek van het kind door de 

jeugdarts. 

Tot 1-1-2016 screent de logopedist van de GGD op school de spraak- en 

taalontwikkeling van alle 5-jarigen. 

 De GGD voert in overleg met school ook projecten uit rondom een gezonde leefstijl. 

Denk hierbij aan projecten over ‘gezonde voeding’ en ‘bewegen’.  

 De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders daarnaast ondersteuning en 

advies bij vraagstukken rondom veiligheid op school en bij ingrijpende 

gebeurtenissen. 
 

Meer informatie 

Hebt u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of hebt u twijfels 

over de gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGD 

Jeugdgezondheidszorg via  

tel. 0900 – 46 36 443, bereikbaar elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Kijk ook eens op onze 

website: www.ggdhvb.nl/mijnkind. 
 

Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg:  

Jeugdarts: Anouk Kleinpenning 

Jeugdverpleegkundige: Mariët van Snik 

http://www.ggdhvb.nl/mijnkind
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Spreekuur Knuffeldierendokter op de Dorpsboerderij 
 

 


