
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 25 ( 11 mei 2017) 
 

 
Beste ouder / verzorger 

 
Thema avond Een andere kijk op kinderen en leren 
 

Veel  kinderen staan tegenwoordig anders in de wereld.  Zo leren ze bijvoorbeeld 
op een beeldende en voelende manier. Door deze kinderen de ruimte te geven 

op deze manier te leven en leren  kunnen ze hun talenten optimaal ontwikkelen.  
 
Misschien heb jij ook al wel eens wat gehoord over 

beelddenkende en hoog sensitieve kinderen, ook wel 
HSK genoemd.  

Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Om hier als ouder, 
opvoeder of leerkracht wat meer inzicht in te krijgen, 
maar ook om hier een goede begeleiding in te geven, 

organiseren we een thema avond op BS De Veste.  
We hebben twee gastsprekers uitgenodigd, 

gespecialiseerd op het gebied van beelddenken en 
hoog gevoeligheid.  
 

Deze avond wordt verzorgd door Ilse Langschmidt  en Femke Dane. 
 

Ilse Langschmidt werkt sinds 1999 met kinderen met leerproblemen, ze is 
gespecialiseerd in visueel leren (beelddenken). Ze gaat vertellen over kinderen 
met een visuele leerstijl, hoe herken je ze, waar lopen ze tegenaan en hoe kun je 

ze helpen.  
Herkent u een paar van de volgende signalen?:  

Goed in puzzelen, snel afgeleid, gek op TV/ PC-spelletjes, houdt van 
bouwen/ontwerpen, herhaling van instructie nodig, last van kleding (kriebel, 
knoopjes), goed beelden onthouden, rijke fantasie, slecht handschrift, wiebelt 

veel, eerst doen, dan denken, denkt in beelden. 
Misschien is uw kind dan een visuele leerder. 

Kijk voor de volledige lijst op www.rtpraktijkraamsdonksveer.nl 
 
Femke Dane werkt vanuit haar praktijk veel met kinderen van nu en is 

gespecialiseerd in hooggevoeligheid. Zij gaat iets vertellen over hoe kinderen 
prikkels kunnen ervaren. Prikkels zijn er elke dag en overal, maar niet iedereen 

verwerkt ze op dezelfde manier. Gedragsuitingen als boosheid, hyperactiviteit, 
verdriet, vermoeidheid of angst laten dat heel duidelijk zien. Het is dan ook van 

groot belang dat je als ouder, en zeker ook als leerkracht, kijkt naar dit gedrag 
en probeert te achterhalen wat de boodschap erachter zou kunnen zijn.  
Op de website www.nieuwerwijs.net staat uitgebreide informatie over dit 

onderwerp.   
 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar onze thema avond op 
woensdag 31 mei. De avond is van 20.00 uur tot 21.30 uur.  
Vanaf 19.45 uur ben u van harte welkom voor een lekkere kop koffie of thee. 

Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, kunt u 
zich aanmelden via de mail van de ouderraad ouderraad@bsdeveste.nl  tot 

uiterlijk 15 mei.  
 

http://www.rtpraktijkraamsdonksveer.nl/
http://www.nieuwerwijs.net/
mailto:ouderraad@bsdeveste.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia1piM3-fTAhXLbFAKHfRIDfwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ikleerinbeelden.nl%2Fbeelddenken%2Fwat-is-beelddenken%2F&psig=AFQjCNEUA9jgbzTOiOvAgbRwTayL9DXLTw&ust=1494588741185729


 

 

 

 
 

 

 
Beste ouders, 

 
Zoals u weet bestaat de MR van bs De Veste uit 6 personen. 
De zittingstermijn van Feiko de Graaff (oudergeleding) is dit jaar verstreken. 

Feiko geeft aan zich herkiesbaar te willen stellen voor de komende 3 jaren. 
Uiteraard willen we ook andere ouders in de gelegenheid stellen om zich 

kandidaat te stellen.  
Wilt u zich kandidaat stellen dan kunt u dit doen door een mail te sturen  

vóór 19 mei naar gerrybiemans@bsdeveste.nl   
Voor informatie over de MR kunt u terecht bij één van de mr leden. 
Alvast bedankt! 

 

Optreden grote Western Show juffendag 
Uw kind heeft een uitnodiging gehad voor de juffendag, waarbij ze kunnen 
optreden  in de grote Western Show. Wanneer uw kind dit leuk vindt, dan kan 

hij/zij zich opgeven bij de eigen leerkracht. Bij de kleuters is het handig als papa 
of mama dit even doorgeeft aan de juf (voor 16 mei). Dit houdt wel in dat hij/zij 

dan zelf voor de muziek moeten zorgen (CD of usb stick) en meeneemt op deze 
dag! 
 

Waalwijkse vriendinnendag in het Mandemakers Stadion 

 
RKC Waalwijk stelt op woensdagmiddag 17 mei het Mandemakers Stadion 
beschikbaar om meiden te ontvangen. Deze voetbalmiddag wordt georganiseerd 

voor meisjes vanaf 4 jaar die op voetbal zitten of gewoon een keer willen 
voetballen. Tijdens de vriendinnenmiddag worden verschillende 

voetbaloefeningen uitgezet en gecoördineerd door actieve leden van de 
Waalwijkse clubs. Ook zullen er opblaasbare attracties staan waarbij de techniek 
onder de loep wordt genomen. De activiteit zal om 14.30 uur aanvangen bij RKC 

Waalwijk. 
Heeft u of kent u kinderen (vanaf 4 jaar) die graag willen deelnemen aan deze 

bijzondere vriendinnenmiddag in het Mandemakers Stadion? Meld ze dan aan via 
het volgende e-mailadres: info@samenrkc.nl  AANMELDEN VERPLICHT! 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Samen RKC 

 

Sander van den Anker 

Coördinator Stichting Samen RKC 

 

mailto:gerrybiemans@bsdeveste.nl
mailto:info@samenrkc.nl


 

 
 
 

 
 

 
 

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app 

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-

niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens 

de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 

weer beschikbaar. In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor 6 t/m 18 jaar. 

Zo kunnen kinderen en jongeren lekker doorlezen in de vakantie. Lezen is leuk 

en hun leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft erdoor op peil. 

Meer informatie op https://vakantiebieb.nl/  

 

 

Open dag gemeentewerf zaterdag 13 mei. 

Op zaterdag 13 mei houdt de gemeente Waalwijk 

een open dag op de gemeentewerf van 10.00- 

15.00u. Er zullen diverse waterspellen en 

educatieve wateropdrachten plaatsvinden. Dit in 

het kader van de “Waterweek” die de gemeente 

organiseert van 13 t/m 19 mei. De strekking van 

de campagne is: Schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend. De 

gemeente Waalwijk maakt duidelijk wat inwoners kunnen doen tegen 

wateroverlast en hoe de waterkwaliteit op peil kan worden gehouden. 

Ook op school zal hier enige aandacht aan worden besteed. 

 

Op vakantie naar Marokko, Kaapverdië, Turkije ……? 

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u 

goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor 

landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor 

Kaapverdië en andere landen ver weg, adviseren wij vaccinaties tegen o.a. 

besmettelijke geelzucht (hepatitis A).  

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na 

terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op 

basisscholen verspreiden. 

https://vakantiebieb.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun 

beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en 

broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel 

gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere 

reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties   

 

Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl  welke adviezen er gelden. U kunt 

eenvoudig online een afspraak maken bij een GGD in uw regio. Download de  

app GGDreistmee. 

----------------------------------------- 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

Team GGD Reisvaccinaties 

 

 

http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijke-geelzucht
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/app-ggd-reist-mee

