
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 2 (  6 september 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger 

 

Informatieavonden 
In de informatiekalender staat op 6 oktober een informatieavond gepland voor de 

groepen 1 t/m 8. Hierover ontvangt u t.z.t. meer informatie. 

Aangezien in de groepen 3 en 8 specifieke zaken aan de orde zijn hebben we voor deze 

groepen een extra informatieavond gepland. 

De avond voor groep 3 ( dus ook 3 van 3-4) is op dinsdagavond 13 september om 

19.00u 

De extra avond van groep 8 staat al gepland in de kalender en is op maandag 10 oktober 

om 19.00u 

 

Nieuws van het overblijfteam 
Ouders van nieuwe leerlingen die informatie willen hebben over het overblijven op onze 

school kunnen een overblijffolder meenemen. 

Deze staat in een rekje tegenover de witte overblijf brievenbus bij de hoofdingang. 

 

Ouders vragen of ze meerdere overblijfkaarten tegelijk kunnen kopen. Dit mag natuurlijk 

altijd. Als de laatste kaart vol is geven wij hem aan uw kind mee. We proberen zeker bij 

de kleinste kinderen de overblijfkaart in de tas of broodtrommel te stoppen. 

 

De poort is vanaf 13.00 uur geopend, eerder mogen de kinderen die thuis gaan eten niet 

op het schoolplein.  

 

We willen nogmaals benadrukken dat in overleg met de directie, het team en 

overblijfteam is besloten dat alleen ontbijtkoek, eierkoek, krentenbol, kaas, worst, 

worstenbrood, toast of cracker mee mag worden gegeven tijdens het overblijven, dus 

geen andere koeken, donuts of snoep. Wij streven naar een “gezonde school”,  andere 

lekkernijen graag THUIS eten.  

Wij zorgen iedere dag voor een snoepje en regelmatig voor een andere traktatie. 

 

Groetjes het Overblijfteam. 

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  

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.  
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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-en-
regelingen#paswijzer-jeugdsportfonds-en-taalrijkwijzer  

 
 
Zondag 18 september: 10e Brabantse Plattelandstocht 
 
De organisatie van Schaats- en Skeelergroep 'Donders Goed' is weer volop bezig met de laatste 
voorbereidingen voor de alweer 10e maar ook tevens laatste Brabantse Plattelandstocht die wordt 
georganiseerd op zondag 18 september 2016 i.s.m. IJs- en Skeelerclub Oosterhout en onder 
auspiciën van de KNSB. Het startschot zal (nog onder voorbehoud) worden gegeven door Harrie 
Biemans Jr. (zoon van de aanstichter van dit alles – Louis Biemans). 
 

                              
 
Hierboven: foto’s van de doorkomst over de kindermarkt in Dongen tijdens de 55KM in 2015. 
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Deze tocht bestaat uit 3 afstanden van resp. 11 en/of 30 en/of 55 km. Na elke afstand komt men 
terug op de boerderij waarbij men kan besluiten om al dan niet ook nog de volgende afstand mee te 
gaan rijden. Men kan ervoor kiezen om 1, 2 of zelfs alle 3 de afstanden (max. 96 km) te rijden. Alle 

3 de afstanden worden in pelotonsvorm gereden, d.w.z. dat men telkens als groep vertrekt en ook 
weer als groep terugkomt.  
 
 
De organisatie van de 10e Brabantse Plattelandstocht hoopt u op zondag 18 september 

(weer) in 's Gravenmoer te mogen begroeten en we wensen u op voorhand al een fijne en 
sportieve dag toe. 

  
Deze  en OVERIGE INFORMATIE over de tocht vindt u ook op: www.ssgdondersgoed.nl 
Voor al uw VRAGEN of OPMERKINGEN kunt u e-mailen naar: info@ssgdondersgoed.nl 
en/of bellen naar Harrie Klijs: +31(0)6-31255764 
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