
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 4 ( 21 september 2017) 
 

 
Beste ouder / verzorger 

 

Terugblik informatieavond 
Afgelopen dinsdagavond hielden we onze informatieavond voor alle 
groepen. De kinderen mochten uitleggen aan de ouders hoe er in de klas 

gewerkt werd. Wij zagen een grote opkomst van kinderen en ouders en 
daar zijn wij heel blij om.  

Heeft u nog tips of opmerkingen? Geef ze door aan Eric of Kees 
(info@bsdeveste.nl ).  

 
 

Kinderboekenweek in de bibliotheken van de gemeente 
Waalwijk 
 
WAALWIJK – Dit jaar staan kinderboeken met 

griezels en engerds centraal tijdens de 
Kinderboekenweek die duurt van 4 t/m 15 

oktober. De bibliotheken in Waalwijk, Waspik en 
Sprang-Capelle organiseren allerlei leuke 
activiteiten.  

 
Programma 

de Bibliotheek Waalwijk: 
Zaterdag 7 oktober 14.00-16.00 uur: CoderDojo voor kinderen vanaf 8 jaar: 
maak je eigen griezelverhaal of game in Scratch. Kinderen kunnen nu een echte 

Scratch Star worden en leren hoe je zelf games of verhalen programmeert. In 
het kader van de Kinderboekenweek kunnen zij tijdens deze CoderDojo 

ontdekken hoe je je eigen griezel computer game of verhaal maakt. Als je een 
eigen laptop en koptelefoon/oortjes hebt is dat handig om mee te nemen! 
Aanmelden via www.codebrabant.nl   

Zaterdag 14 oktober 14.00-15.00 uur Kinderboekenschrijfster Marte 
Jongbloed te gast met haar programma ‘Toneelspelen met Herre’ voor kinderen 

vanaf 8 jaar.  
Aanmelden in de Bibliotheek of via waalwijk@bibliotheekmb.nl  
 

de Bibliotheek Waspik: 
Woensdag 4 oktober 15.00-16.00 uur Voorleesuurtje voor kinderen vanaf 4 

jaar. Aanmelden in de Bibliotheek of via waspik@bibliotheekmb.nl  
Woensdag 11 oktober Optreden van gitaarleerlingen van het 
Kunstencentrum vanaf 15.00 uur 

 
de Bibliotheek Sprang-Capelle: 

Woensdag 11 oktober 15.00-15.45 uur Voorstelling “Frank en Steintje” door 
Len Copal, voor kinderen vanaf  6 jaar. De poppendokter heeft voor Frank een 

pop in elkaar geknutseld, precies zoals Frank het wil. Maar wat blijkt: het is een 
beetje een rare pop geworden, beetje griezelig. Samen met de kinderen gaat de 
poppendokter Steintje minder eng maken. 
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Na afloop van de voorstelling blijft de poppendokter nog even om zieke poppen 

en knuffels te helpen. Kinderen kunnen dus gerust hun pop of knuffel 
meebrengen! 
Aanmelden in de Bibliotheek of via sprangcapelle@bibliotheekmb.nl  

 
Kijk ook eens op onze Facebook-pagina 

https://www.facebook.com/bibliotheekwaalwijk/  
 

Drempels weg genomineerd in de categorie Vrijwilligers Groep 

Het scholenproject Drempels Weg is in Waalwijk genomineerd voor een prijs in de 
categorie Vrijwilligers Groep. Hierop kan gestemd worden van 14 september t/m 4 
oktober 2017. 
Op onze school verzorgen zij jaarlijks een gastles in groep 7. 
Zij geven voorlichting over de handicap(s)/beperkingen: 
- Leven met een beperking in het algemeen 
- Lichamelijke handicaps 
- Verstandelijke beperkingen 
- Chronische ziekten 
- Blind/slechtziend 

Zij zouden het zeer op prijs stellen als de ouders van de 
leerlingen zouden willen stemmen op het project. 
Er is een geldprijs aan verbonden en de vrijwilligers van Drempels Weg moeten het 
hebben van subsidies en evt. giften. Deze prijs zou dan ook een goede aanvulling 
zijn op hun budget. 

Op de site van Waalwijk-ontmoet 2017 kunt u zien hoe u kunt stemmen 
https://www.waalwijk.nl/form/nominaties-waalwijk-ontmoet-2017/eerste-stap-0 .  
Ook op facebook is dit mogelijk onder de naam Waalwijk ontmoet 2017. 
https://apps.facebook.com/my-polls/nominaties-waalwijk-ontmoet-2017  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 
Ine Verhoeven (Vrijwilligster Drempels Weg) 

 

Autisme en het (samengestelde) gezin 

woensdag 27 september 19.30 uur 

 

 

Gastspreker: Joke Gestel 
Gespreksleiding: Peter Gielissen 
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Onze gastspreker deze avond is Joke Gestel, ouder van een zoon met o.a. 
PDD NOS en werkzaam bij expertisecentrum de Kracht, behorend bij Stichting 
Biezonderwijs Tilburg. 
  
Joke woont sinds 1997 vlakbij de Loonse en Drunense duinen in Udenhout. 
In dat jaar is zij voor de 2e keer getrouwd en in december van dat jaar is de  
jongste geboren. Haar dochter( toen 8) kreeg er plotseling 3 zusjes (toen 0, 3 en 
5) en een broertje (toen 7) bij. Een samengesteld gezin met 5 kinderen. 
Al gauw bleek dat niet alleen de samenstelling van haar gezin bijzonder was 
maar ook het gedrag van de enige jongen, nu inmiddels 27. Hij heeft een 
roerige jeugd gehad en daar wil Joke graag iets over vertellen. 
Wat doet het met je als je o.a. PDD NOS hebt en je krijgt te maken met 
verschillende thuissituaties? 
  
Momenteel werkt Joke voor expertisecentrum de Kracht, behorend bij Stichting 
Biezonderwijs Tilburg. Vanuit haar onderwijservaring, zowel in het regulier als in 
het speciaal onderwijs, begeleidt zij kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat 
en ondersteunt ze scholen met hulpvragen. Voor ouders, zo heeft ze zelf 
ervaren, heel belangrijk! 
“We dienen een gezamenlijk doel en daar worden alle kinderen beter van, zeker 
kwetsbare kinderen!” 
Graag komt Joke vertellen over de jeugd van haar zoon, in het samengestelde 
gezin, en zal daarbij de kant van de (stief)ouders belichten. 
            
Deze avond is toegankelijk voor ouders en familie van kinderen met autisme, 
belangstellenden en hulpverleners. Ook voor jongeren en volwassenen met een 
autisme spectrum stoornis, die vragen hebben over dit onderwerp. U bent 
allemaal van harte welkom, wij hopen wederom op een grote opkomst! 
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 1 
5142 WX  WAALWIJK 
Ruime, gratis parkeergelegenheid aanwezig bij ingang De Jonghestraat. 
Toegang gratis, een gift is welkom, vooraf aanmelden niet nodig! 
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) 
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