
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 12 (  14 december 2015) 
 

 

 

Beste ouders / verzorgers 
 

Kerstmarkt 
In de bijlage bij deze brief treft u ook een plattegrond voor de Kerstmarkt. De 
oudste van elk gezin krijgt deze ook op papier mee naar huis. 

 
Om de grote aantallen bezoekers in goede banen te leiden willen we u vriendelijk 
doch dringend verzoeken om de volgende tijden in acht te nemen. 

Voor de kinderen met hun ouders/verzorgers/grootouders waarvan de 
achternaam begint met de letters A t/m K  is de kerstmarkt van 17.00 tot 

18.15 uur.                                                                                 
Voor de kinderen met hun ouders/verzorgers/grootouders waarvan de 

achternaam begint met de letters  L t/m Z  is de markt van 18.15  tot 19.30 
uur.  
 

Tip: voor de vele leuke spulletjes die te koop zijn is het misschien verstandig een 
plastic tas mee te nemen. 

 

Herdertjesviering kerstavond 
Op donderdag 24 december, kerstavond, zal er weer een herdertjesviering zijn in 
de Bartholomeuskerk. De viering is om 17.00 

uur. Tijdens deze viering gaan we, samen met 
de kinderen, luisteren naar het kerstverhaal en 
zullen we samen kerstliedjes zingen.  
Hopelijk mogen we ook dit jaar weer veel 
kinderen, hun (groot)ouders en andere 

parochianen begroeten tijdens onze viering. 
 
Tevens vragen wij even uw aandacht voor het 

volgende. Tweemaal per jaar (kerstavond en goede vrijdag) is er een 
gezinsviering in onze parochie. Voor het verzorgen van deze vieringen zijn wij op 

zoek naar mensen die onze werkgroep willen komen versterken. Heeft u 
interesse of wilt u meer informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met 
onderstaand telefoonnummer. 

 
Liesbeth Kools, tel 314026 

Werkgroep gezinsvieringen 
Parochie St. Jan de Doper, parochiekern Waspik 
 

Kanjertraining 
Op onze school werken we met de Kanjertraining. In bijgaande folder vindt u 
informatie over de inhoud en hoe wij er in de klassen mee werken.  
Waarom de Kanjertraining? Wat leren kinderen bij de Kanjertraining? De vier 

gedragstypen in de Kanjertraining. 
Daarnaast verwijzen wij u graag naar de website www.kanjertraining.nl  

 

 

http://www.kanjertraining.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN6Ib49drJAhWDcA8KHZ3dAWAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lombox.nl%2Fnieuws%2Fcategory%2Fkinderen&psig=AFQjCNFGBMNxsVwuA0dfV0D9ED5GePH9zQ&ust=1450167708184251


 

 

 
 
 
 
 
Nieuws van het overblijfteam 
We hebben tijdens het overblijven in de week van Sinterklaas getrakteerd op 
speculaas koekjes van Bakkerij Apart en deze week trakteren we op mini 

worstenbrood van Bakkerij Verschuren. 
Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016. 

Groetjes Het Overblijfteam. 

 

Type4fun 
Typ4fun start op woensdagmiddag 24 februari weer met 
een leuke typecursus voor kinderen van groep (5)6 t/m 
8. De cursus wordt gegeven in Den Bolder, op 

woensdagmiddag van 13:00u. tot 14:00u. Persoonlijke, 
kleinschalige lessen met een gaaf nieuwe online type 

programma. Duidelijke uitleg, leerspelletjes, 
basisvaardigheden Word. Tussentijds persoonlijk contact 
met leerling en ouders over de voortgang.  

 
Wil je ook op een leuke manier je typediploma halen? 
Schrijf je nu alvast in! Meer info op www.typ4fun.nl  of mail naar info@typ4fun.nl  

of bel 06-50670612.  
Kosten inclusief examen (examengarantie) € 177,95.  

 
 

Door de kleinschaligheid is deze cursus zeer geschikt voor kinderen met dyslexie 

en concentratieproblemen. De cursus inclusief examen (gratis herexamen) is € 

177,95. Meer info op www.typ4fun.nl  of mail naar info@typ4fun.nl .  
 
Typ4fun is een erkende onderwijsinstelling en aangesloten bij het CRKBO. Het 

CRKBO staat onder andere voor zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Wees er 

snel bij want vol=vol!  
Graag tot ziens bij Typ4fun! 

 
 

 

 
 

 
 
 

http://www.typ4fun.nl/
mailto:info@typ4fun.nl
http://www.typ4fun.nl/
mailto:info@typ4fun.nl


 

 

 
 

 
 
 

 
 

Gratis sportkennismaking met Taekwondo in de Kerstvakantie. 
 
Taekwondo is een stijlvolle en veelzijdige zelfverdedigingssport afkomstig uit 

Korea. 
De populariteit van deze sport in Nederland neemt steeds verder toe. De sport 

wordt beoefend door jongens en meisjes. 
Taekwondo vraagt een goede beheersing van voeten en handen waardoor het 
ook wel als een verdedigingskunst wordt gezien. Een goede uitvoering van deze 

kunst/sport kost inspanning. Taekwondo is goed voor conditie en zelfvertrouwen. 
 

In de Kerstvakantie organiseert 
Taekwondovereniging Garuda, gratis clinics. 

Garuda is al bijna 30 jaar actief in Waalwijk. 
Onder leiding van ervaren en gediplomeerde 
trainers kunnen leerlingen van basisscholen in 

Waalwijk kennismaken met deze niet alledaagse 
mooie sport. Als je gemakkelijk loszittende 

sportkleding draagt, zoals een T-shirt en een 
sport-/joggingbroek, is dat voldoende. We trainen 
op blote voeten. 

 
De clinics zijn op woensdag 23 december en vinden plaats in sporthal De Zeine, 

Olympiaweg 12a, 5143 NA  in Waalwijk. Er zijn clinics voor verschillende 
groepen: 
Van 19.00-20.00 uur voor groep 4-5-6 van de basisschool. 

Van 20.00-21.00 uur voor groep 7-8 van de basisschool. 
Ouders van leerlingen kunnen in de trainingszaal de clinics volgen. 

 
Aanmelden voor deze sportkennismaking gaat via website 
www.waalwijksportief.nl  Je kunt je opgeven t/m 21 december.   

Let op! Reageer snel, want vol = vol. 
 

Schrijf je als volgt in: 
Heb je al een account aangemaakt, klik dan aan de rechterkant van de site op 
‘direct inloggen’. 

Wil je inschrijven, maar je hebt nog geen account? Maak dan eerst een account 
aan. Klik op de button ‘aanmelden account’, vul je gegevens in en bevestig de e-

mail die je ontvangt. Daarna kun je inschrijven. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.waalwijksportief.nl/


 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


