
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 10 ( 8 december 2016) 
 

 
 
Beste ouder / verzorger 

 
Financieel jaaroverzicht ouderraad  

Het financieel overzicht is, samen met Mariska Bergmans en 
Linda van Beek gecontroleerd en goedgekeurd. Waarvoor dank. 
Het overzicht ligt ter inzage bij de directie. 
 

 
Aangepaste tijd schooldag Kerstdiner 
(herhaling) 

Op donderdag 22 december houden we met de kinderen een 
gezellig kerstdiner van 18.00-19.30u.  
Om alles gezellig in te richten voor dit diner zijn de kinderen 
vanaf 12.00u vrij en verwachten wij ze om ±18.00u weer  
op school in feestelijke kleding. Mocht het echt niet mogelijk 
zijn om deze middag oppas voor uw kind te vinden dan 
zorgen wij voor opvang. 
Meer informatie over het kerstdiner volgt nog. 
 

 
Kerstmarkt Theresiakerk 11 december 
Op zondag 11 december 2016 organiseert Buurthuis ’t Schooltje voor de vierde maal 
een kerstmarkt in de voormalige Theresiakerk aan de Carmelietenstraat in Waspik-
Boven. De kerstmarkt is van 10.30-17.00 uur. 
Er zullen tientallen kramen opgesteld staan met een keur aan kerstartikelen. Voor de 
kinderen is er een gratis knutselhoek en er is een beautyhoek voor de kinderen en 
tieners. Ook de levende kerststal heeft altijd een grote aantrekkingskracht op de 
jeugdige bezoekers. 
Men kan er enveloppen trekken met als hoofdprijs een fiets en er kan geraden 
worden naar het aantal kerstballen in 
de boom.  
’t Schooltje heeft zelf ook een aantal 
kramen waar ze kerststukken, 
decoratie, vogelvoer en zakken 
worstenbrood voor een leuk prijsje 
verkopen. 
Vanaf het verwarmde terras kan men 
genieten van live muziek. Hier kan 
men terecht kan voor soep, warm 
worstenbrood, appelflappen en natuurlijk een warm of koud drankje.  
Buiten staat een orgel op stoom en er kan een ritje gemaakt worden met de 
kerstkoets. Ook kunt u hier terecht voor de aankoop van een mooie kerstboom. 
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De entourage van de kerk zorgt al voor wauw-gevoel. Dit jaar is de indeling en 
aankleding weer anders dan voorgaande jaren, zodat ook onze vaste 
bezoekers verrast zullen worden. 
Wij zien jullie graag tegemoet op 11 december! 
Tot dan! 

 

Herdertjesviering kerstavond 
Op zaterdag 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 U even 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 

 
 

 
 

 

Op WaalwijkSportief.nl vind je kennismakingsactiviteiten van sportverenigingen en 
sportaanbieders in de gemeente Waalwijk. Via WaalwijkSportief kun je direct 
inschrijven om deel te nemen aan een sportactiviteit. 
 
Kom in de Kerstvakantie naar de Kick-Off Sport na School en maak kennis met 
tien sporten. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen van het basisonderwijs hoeven zich in de Kerstvakantie op donderdag 5 
januari niet te vervelen. Zij kunnen dan kennismaken met maar liefst tien 
verschillende sporten op de ‘Kick Off Sport na School’ dat het buurtsportcoach team 
Waalwijk in samenwerking met waalwijkse sportverenigingen organiseert. 
 
Ochtend en middagprogramma voor verschillende leeftijden. 
Dit sportevenement wordt van 8.30 uur tot 16.15 uur gehouden in Sporthal de 
Slagen, de Gaard 2 in Waalwijk en is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 
van de basisscholen. Het bestaat uit een ochtend-- en middagprogramma. Het 
ochtend is bedoeld voor de kinderen uit de groepen 3 – 4 – 5 en ’s middags zijn de 
sportactiviteiten afgestemd op de kinderen uit de groepen 6 – 7 – 8. Deelname aan 
dir evenement is gratis, maar belangstellenden moeten zich vooraf inschrijven. 
 
Deelnemende verenigingen. 
De volgende sportverenigingen hebben hun medewerking toegezegd aan dit grote 
sportevenement: Gymnastiekvereniging Gymnia, Circusschool Pinilotta, 
Tafeltennisvereniging Waalwijk, Hockeyclub Waalwijk, Judovereniging Asahi, 
Tennisclub Raoktum, Karate-do academie Itosu, Handbalvereniging Tachos, 
Badmintonclub FST en Voetbalvereniging NEO’25. 
 
Vooraf inschrijven. 
Er is plaats voor totaal 240 kinderen. Verdeeld in 120 ’s ochtends en 120 ’s middags. 
Belangstellenden kinderen kunnen zich inschrijven via de gemeentelijke sportsite: 
WaalwijkSportief. De inschrijving per dagdeel stopt als het maximale aantal 
deelnemers is bereikt. 
 
Inschrijven via WaalwijkSportief gaat als volgt: 
Ga naar www.waalwijksportief.nl  Klik aan de rechter bovenkant op ‘inloggen’. 
Heb je al een account. Log dan in met je emailadres en wachtwoord. 
Heb je nog geen account? Meld je dan eerst aan. Klik op de blauwe balk ‘aanmelden 
als deelnemer’. Vul de gevraagde gegevens in en volg verder de instructies op de 
site. Daarna kun je inschrijven. 
 
Ben je op zoek naar een leuke sport of wil je eens een andere sport proberen, kijk 
dan regelmatig op www.waalwijksportief.nl  voor het aanbod van sportverenigingen. 

 

http://www.waalwijksportief.nl/

