
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 9 ( 14 december 2017) 
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

 
Woensdag 6 december was er een vergadering van de medezeggenschapsraad.  

De volgende punten zijn daar besproken: 

 

*Staking: we hebben gesproken over het doel van de staking maar ook over het feit dat 

het lastig is voor ouders is/kan zijn om opvang te regelen. 

*Communicatie naar ouders toe: Binnen het team is gekozen  om met Parro te gaan werken. 

Parro is een  app waarmee je kunt  communiceren met ouders. We bespreken oa de afspraken 

die binnen het team gemaakt zijn .  

Een en ander wordt pas in jan. 2018 opgestart . Ouders zullen hier van te voren nog uitleg 

over krijgen. 

*inspectiebezoek is besproken 

*In verband met afwezigheid van Eric en Feiko worden de begroting en meerjarenbegroting 

doorgeschoven. 

*Protocol soc. Media en Veiligheidsplan worden doorgenomen. Opmerkingen en 

aanpassingen zijn doorgestuurd naar directie. 

(oa dat de deuren niet altijd meer op slot zijn terwijl dit wel de afspraak is,afgekeurde 

glijbaan) 

Volgende vergadering 31 januari 2018. 

 

De MR wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en 

gezond 2018 toe! 
 

 
Voorleeshalfuurtje voor peuters, kleuters en hun (groot)ouders! 
 

WAALWIJK – Elke 2e woensdag van de maand is er 

een voorleesmoment in de bibliotheek Waalwijk voor 

peuters, kleuters en hun (groot)ouders.  

Er wordt voorgelezen uit verschillende boekjes; want 

voorlezen is leuk en leerzaam voor kinderen. Naast dat 

het natuurlijk erg gezellig is, is het ook van groot belang voor de taalontwikkeling van een 

kind. Kinderen die regelmatig worden voorgelezen hebben namelijk een grotere 

woordenschat.  

Kom gezellig luisteren naar een mooi verhaal in de bieb! 

Aanmelden is niet nodig. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer? 

 

Tijd: 15.00 uur 

 

Locatie: de bibliotheek Waalwijk 

Data: 10 januari, 14 februari, 14 maart en 11 april 2018 

 

Toegang: gratis 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

emelykok@bibliotheekmb.nl  
 

Dé Grote Sport Na School Kick- Off 4 januari 2018  
 

Het nieuwe jaar zit er weer aan te komen, hopelijk is iedereen klaar voor 2018 want we 

beginnen het jaar meteen actief! Op donderdag 4 januari organiseren we de 3e editie van Dé 

Grote Sport Na School Kick-Off 2018! Tijdens dit leuke en sportieve evenement zullen 

verschillende verenigingen waaronder o.a. judo, tafeltennis, honkbal, badminton, handbal de 

kinderen kennis laten maken met de verschillende takken van sport. Daarnaast wordt dit jaar 

de combinatie gemaakt met cultuuractiviteiten. Zo kunnen de kinderen o.a. watercocktails 

maken. Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich gratis inschrijven voor dit leuke en sportieve 

evenement in de kerstvakantie. De dag zal bestaan uit een ochtend en middagprogramma:  

Ochtend: De ochtend is voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 5. De ochtend zal starten om 

8.30 en eindigt om 12.30.  

Middag: De middag is voor de kinderen uit de groepen 6 t/m 8. De middag zal starten om 

12.30 en eindigt om 16.15.   

Wil jij ook graag meedoen aan de Grote Sport Na School Kick Off? Dat kan! Schrijf je dan nu 

GRATIS in op www.waalwijksportief.nl. Bij ‘overzicht aanbod’ staat de sport na school 

Kick- off aangegeven. Let op: er is onderscheid gemaakt in de ochtend en middag!  Er is een 

maximumaantal deelnemers dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt… 

Verdere informatie over de dag zelf ontvangt u enkele dagen voor het evenement.  

Datum: donderdag 4 januari 
Locatie: De Gaard 2, 5146 AW Waalwijk (Sporthal de Slagen). 
Tijd: 8.30 tot 12.30 (gr 3 t/m 5)            12.30 tot 16.15 (gr 6 t/m 8).  
 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Niki van Weert, Femke van 

der Velden, Guido Timmermans of Balder Veerkamp 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Buurtsportcoach Team Waalwijk (buurtsportcoach@waalwijk.nl) 
Niki van Weert     
Femke van der Velden  
Guido Timmermans  
Balder Veerkamp 
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