
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 3 (  14 september 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger 

 

Verkeersdrukte 
Misschien is het een beetje weggezakt of misschien is het  niet bekend maar we willen u 

graag nog eens informeren over de verkeerssituatie rondom de school bij het ophalen en 

wegbrengen van de kinderen.  

Geregeld zien wij gevaarlijke situaties ontstaan doordat ouders parkeren op plaatsen 

waar kinderen op de fiets of lopend naar school komen.  

Daarom hebben wij een top vijf verlanglijstje gemaakt zodat de leerlingen op een veilige 

manier de school in en uit kunnen gaan. Dit doen we ook voor uw kind, kleinkind of 

oppaskind.  

1. Aan de straatzijde aan de kant van de school in de Burg. Couwenbergstraat, geldt 

een stopverbod. Dus niet stoppen of parkeren aan deze zijde. Ook niet bij slecht weer.  

2. Wilt u in de Burg. Couwenbergstraat niet parkeren of stoppen tussen de ‘groene 

mannetjes’. Dit is een zone om zodoende de in- en uitgang van de school veilig te 

benaderen of te verlaten. Zeker bij slecht weer.  

3. Parkeer zoveel mogelijk in de parkeervakken in de Wilhelminastraat of bij het 

zorgcentrum. Het is van daaruit een klein stukje lopen naar de poorten.  

4. De in- en uitgangen aan de Prins Bernhardstraat autovrij houden. Graag parkeren in 

de Wilhelminastraat of bij het zorgcentrum of sporthal. En willen wachtende ouders de 

uitgaande kinderen die met de fiets zijn de ruimte geven 

5. Matig uw snelheid in de schoolzone. Rijd stapvoets. 

  

Als we met z’n allen deze regels na kunnen leven dan zou dat toch fantastisch zijn.  

Help ons aan een veilige schoolomgeving!  
Doe dit voor uw kind en alle andere kinderen! 
 

 

Typecursus Typ4fun 
Typ4fun start op woensdag 9 november 2016 weer met een leuke typecursus voor 
kinderen vanaf groep 6. De cursus wordt gegeven op woensdagmiddag in Den Bolder. 
De 1e groep start om 13:00 uur en de 2e groep start om 14:00 uur.  
Persoonlijke, kleinschalige lessen met een gaaf nieuw online type programma. 
Duidelijke uitleg, leerspelletjes, basisvaardigheden Word. Tussentijds is er regelmatig 
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) € 189,95.  

Door de kleinschaligheid is deze cursus zeer geschikt voor 
kinderen met dyslexie en concentratieproblemen. De 
cursus bestaat uit 11 lessen inclusief examen. 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


 

 
 
 
 
 
 

 
28 september 2016 

CONTACT GERICHT SPELEN EN LEREN (CSL)  

Gast; Anneke de Groot; www.parel.nu  www.horison.nl 

Gespreksleiding; Peter Gielissen 

 

Anneke de Groot is de ondernemende en "eigen-wijze" moeder van twee zoons, 

waarvan de jongste op 3-jarige leeftijd de diagnose klassiek autisme kreeg. Anneke 
de Groot is de schrijfster van het boek Houvast.  
Sinds 2000 begeleidt, traint en coacht zij gezinnen, begeleiders en organisaties die 

werken vanuit de Stichting Horison, waarbinnen het door Anneke ontwikkelde 
speelprogramma Contact gericht Spelen en leren wordt gehanteerd. Contact gericht 
Spelen en leren geeft je de ingang om je kind uit te nodigen zichzelf te ontwikkelen.  

 
Contact is belangrijk. Het is de ingang om tot leren en ontwikkeling te komen. Maar 
waar is die ingang? Contact gericht spelen en leren biedt een afgestemde benadering 

waarbij echt contact is en kinderen met autisme meer respectvol en gelijkwaardig 
benaderd worden. Wees welkom! 

 

MEER INFORMATIE 

Bij vragen kunt u via waalwijk@autismecafe.nl contact opnemen met de contactpersonen van 
Autismecafé Waalwijk. 
 

Bellen kan ook: 
Astrid van Dorsten (06-24770818) of 
Wouda van Mensfoort (06-26845908) 

 

VERLOOP AVOND 

19.30 uur   Ontvangst met koffie & thee 
19.45 uur   Welkom 
19.50 uur   Deel 1 
20.30 uur   Pauze 
20.45 uur   Deel 2 

21.45 uur   Napraten 
 

LOCATIE 

BALADE 15142 WX  WAALWIJK 

Ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig bij ingang De Jonghestraat. Toegang gratis, vooraf 
aanmelden niet nodig! 

 
 

 

http://autismecafe.us9.list-manage1.com/track/click?u=b3bb2eb4af8247e7a715a6ea2&id=452f59c2a9&e=a952e85289
mailto:waalwijk@autismecafe.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


