
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 20 ( 20 maart 2017) 
 

 
Beste ouder / verzorger 

 

Palmpaasstok 
Nog even en dan is het tijd voor Pasen.  

Dit schooljaar willen we op school stilstaan bij dit feest, door alle 
kinderen een Palmpaasstok te laten knutselen. 

Dit gaan we doen op donderdagmiddag 13 april. 
Het is de bedoeling dat de kinderen uiterlijk 5 april zelf een kruis 
meenemen naar school.  

Dit kunnen twee takken zijn die aan elkaar bevestigd worden, of 
twee planken aan elkaar getimmerd.(zie afbeeldingen)  

Ook mogen kinderen van thuis versiering meenemen. Denk hierbij 
aan kosteloos materiaal (stof, wol, lint) en aan Paasversiering zoals bijvoorbeeld 

hangers met kuikens of eitjes. Geen eetbare 
versieringen want deze worden door de school 
geregeld en zullen door wel heel bijzondere dieren 

gebracht worden… 
We hopen op een gezellig en sfeervol Pasen en dat u 

zult genieten van de prachtige Palmpaasstokken! 
 
Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten bs. De Veste 
 
 

 
 

Wil jij de belangen van kinderen, ouders en personeel 
behartigen? 

 
Dan is een plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

van Stichting Leerrijk! iets voor jou. 
  

 
Wat doet de GMR?  

De GMR van Leerrijk! is een kritisch, proactief en goed geïnformeerd orgaan. De 
GMR behartigt de belangen van personeel, kinderen en ouders en is mede 
verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs 

binnen Leerrijk!.  
 

Eén maal per maand vergadert de hele GMR, tussendoor is frequent contact 
tussen de GMR-leden onderling, met de achterban en het College van Bestuur.  
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

Op deze manier kunnen we over de diverse beleidsstukken een weloverwogen 
beslissing nemen.  

 
Om dieper in te kunnen gaan op de besproken beleidszaken werkt de GMR met 
verschillende werkgroepen. Binnen deze werkgroepen is specifieke kennis over 

dit onderwerp aanwezig.  

 
Voor de vertegenwoordiging van oudergeleding zijn we op zoek 

naar een betrokken, enthousiaste en kritische ouder 
 

Voor meer informatie over de GMR en het ‘Profieldocument ouderlid van de GMR 
Leerrijk!’ kun je deze website https://leerrijk.nl/gmr  raadplegen.  

 
Doordat 2 ouders aan het einde van dit schooljaar uitstromen zoeken wij 
betrokken en geïnteresseerde ouders met ervaring en kennis op één van de 

werkgebieden Financiën, Onderwijs en/of P&O. Gezien de omvang van de 
werkzaamheden is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.  

 
Reageer!  
Ouders die zich in bovenstaande herkennen en graag actief mee willen denken 

over het beleid van de stichting roepen wij op om te reageren. Na je aanmelding 
vindt een oriënterend kennismakingsgesprek plaats, dit wordt gepland in de 

week van 17 april.  
 
Aanmelden of vragen?  

Wil je je aanmelden of heb je vragen dan kun je contact opnemen met Erik 
Grigorjan, GMR-lid oudergeleding.  

  
Je aanmelding ontvangen we graag uiterlijk 14 april, voorzien van een korte 

persoonlijke introductie en je motivatie voor deelname in de GMR. Dit kan via 
bovenvermeld e-mailadres. Uiteraard ontvang je daarvan een bevestiging. Hierna 
nemen we contact met je op voor een kennismakingsgesprek.  

 
Zijn er meerdere aanmeldingen, dan volgt er een verkiezing. De nieuwe GMR-

leden worden dan door de oudergeleding van de medezeggenschapsraden van 
Stichting Leerrijk! gekozen op basis van de door jou verstrekte informatie bij 
aanmelding.  

 
We hopen je snel te mogen verwelkomen in de GMR!  

 
Met vriendelijke groet,  
GMR Leerrijk! 

 

 
 
 
 
 

https://leerrijk.nl/gmr


 

 

 
 
 
Hou ’t Schoon van RTL Telekids zoekt enthousiaste 
kinderen (8-12 jaar) uit de gemeente Waalwijk 
 

Het televisieprogramma Hou ’t Schoon van RTL Telekids komt dit jaar naar uw 
gemeente! 
Gemeente Waalwijk wil meer bewustzijn creëren onder basisschoolleerlingen 

van 8 tot en met 12 jaar over het belang van een schone leefomgeving en het 
feit dat we hier met elkaar verantwoordelijk voor zijn.  

In de bekende spelshow Hou ’t Schoon, waarin humor en spanning samengaan, 
wordt de bewustwording van het tegengaan van zwerfafval op een speelse 
manier vergroot. Twee teams uit twee verschillende wijken van een gemeente 

strijden tegen elkaar met uitdagende spellen en opdrachten. Kandidaten en 
kijkers komen zo op een op een leuke en leerzame manier in aanraking met het 

onderwerp zwerfafval.  
Het slimste team dat de buurt het meest schoon heeft gemaakt, wint een 
feestelijke buurtbarbecue!  

 
Aanmelden 

Leerlingen van 8 tot en met 12 jaar die kans willen maken op een plek in één 
van de twee kandidatenteams, kunnen zich opgeven via de website: 
www.houtschoon.nl  

Zij kunnen zich alleen of met vrienden uit de wijk aanmelden, maar de casting 
wordt individueel afgenomen. Meer informatie over het programma en de  

aanmelding, evenals de aankondigingsclip, vindt u op de website. Let op! 
Kinderen jonger dan 8 jaar of wonend buiten de gemeente kunnen zich helaas 
niet aanmelden voor dit programma.   

 
Casting 

De castingdag vindt plaats op woensdagmiddag 5 april. Verdere informatie 
volgt na aanmelding per email.  

 
Televisieopnames 
Op basis van de casting worden twee teams van vier kinderen geselecteerd die 

het tegen elkaar op zullen nemen in de aflevering. De opnames zijn op 
zaterdag 27 mei. De hele buurt is uiteraard uitgenodigd om te komen 

aanmoedigen! 
 
Wacht niet langer en geef uw kind nu op! Wie weet schittert hij of zij dan wel in 

de leukste en schoonste spelshow van Nederland!  
 

Hou ‘t Schoon wordt vanaf september 
2017 uitgezonden op RTL Telekids. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Team Hou ‘t Schoon 

http://www.houtschoon.nl/

