
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 13 ( 22 februari 2018) 
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Open dag 
Op woensdag 14 maart en zaterdag 17 maart houden wij weer een Open Dag en 

kunnen ouders een kijkje komen nemen in de klas. U kunt deze informatie  

doorsturen naar vrienden, familieleden of anderen om hen zodoende wat meer 

informatie te geven over de Open Dag.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

In januari heeft de MR weer vergaderd. 

De volgende punten zijn aan bod geweest: 

*Aantal ouderavonden 1-2. We bespreken dit vanuit de kant van de leerkrachten en 

vanuit de kant van de ouders. 

Dit wordt meegenomen naar de teamvergadering waar dit punt op de agenda staat. 

* Exploitatieoverzicht 1e kwartaal. Dit wordt door Feiko en Eric toegelicht. 

* Actief burgerschap en sociale integratie. Een uitgebreid verslag wat ook nog in de 

teamvergadering besproken zal worden. 

* SOP: School Ondersteunings Profiel. De MR stemt hiermee in. 

* Concept vakantierooster 

De volgende vergadering is 20 maart. 

Cultuurproject landen 

Vanaf 26 februari t/m 16 maart houden we op de Veste een gezamenlijk project 

over landen. 

Iedere groep werkt gedurende 3 weken aan een land. Het land wordt aan de 

kinderen tijdens de opening op 26 februari in de sporthal bekend gemaakt. De 

leerkrachten presenteren aan de kinderen hun land dan op een ludieke manier. 

Naast kennismaking over dit land zullen er ook workshops tijdens deze weken 

plaatsvinden. 

Op vrijdag 16 maart presenteren de 

groepen hun product[en] aan de 

hand van een tentoonstelling aan 

de ouders.  

U bent van harte welkom op 

vrijdagmiddag 16 maart van 

13.30 – 15.00 uur om in alle 

groepen een kijkje te nemen. 

Wij hebben er al veel zin in!!  

  



 

 

 

 

Passie4kids 

 
Beleef samen met je (klein) kind of kinderen de Passie van de Langstraat!  

Voorafgaande aan de Passie van de Langstraat is de Passie4kids.  

 

De Passie4kids is een bijzondere processie waarbij de kinderen een onderdeel zijn 

van de Passie.  

Het is de bedoeling dat de kinderen met lampionnen door Waalwijk lopen. Om op 

die manier Waalwijk te verlichten.  

Een mooie gedachte zo vlak voor Pasen.  

 

Het licht van de Passie4kids brengt hoop en liefde in een maatschappij waar de 

liefde soms zo ver weg lijkt, een maatschappij die steeds meer verhard 

en waarin de verbinding zo ver weg lijkt.   

Naast de lichtjes, dragen de kinderen het kruis richting de Kerk aan de Haven. Daar 

zullen de kinderen het kruis uiteindelijk naar binnen dragen. De kids zijn daarmee 

op een interactieve manier onderdeel van het lijdensverhaal..  

De ouders, grootouders en verzorgers worden van harte uitgenodigd om samen met 

hun (klein) kind of kinderen mee te lopen tijdens deze bijzondere lichtjesoptocht en 

processie.  

 

Vanaf 18.30 uur verzamelen de kinderen en hun ouders of verzorgers zich op de 

Taxandriaweg 6, te Waalwijk. De Passie4kids vertrekt rond 19.00 uur vanaf die 

locatie, richting de kerk aan de Haven.  

 

U kunt uw kind(eren) ook aanmelden via onderstaande button 

 



 

 

 

 

 

 

 

'Join PASSIE4KIDS of via passievandelangstrraat@gmail.com . Via dit e-mail 

adres kunt u ook meer informatie krijgen over de Passie4kids. 

Aanmelden is niet verplicht maar om de veiligheid goed te kunnen borgen vindt de 

organisatie het prettig, een indicatie te hebben van het aantal deelnemers.   

 

Voorafgaande aan de Passie4kids zijn er lampionnen te koop voor 2,50,-  

Eigen lampionnen mogen ook gebruikt worden.  

In de voorverkoop zijn de lampionnen voor 2,- te koop. U krijgt hiervoor een 

witte, ronde lampion met een stok van bamboe samen met een led lampje. 

 
  

De verkooppunten van de lampionnen zijn:  

 Wesley's, Dijkstraat 3, te Waalwijk. Openingstijden:  

woensdag en donderdag 12.00-18.00  

Vrijdag 12.00-20.00 uur 

Zaterdag 11.00-16.00 uur 

 Big L Kerkstraat 102 te Sprang-Capelle.   

dinsdag - donderdag 08.30-18.00 uur 

vrijdag 08.30-21.00 uur 

zaterdag 08.30-17.00 uur 

 BSD Jeroen Boschstraat 1 Sprang-Capelle 

maandagavond 20.00-23.00 uur. 

 

Meer informatie over de Passie4kids en de Passie van de Langstraat vindt u op: 

https://youtu.be/zOkgu6rnrI4  

https://www.facebook.com/events/1994276737508558/  

www.passievandelangstraat.nl   

 

 

 

 

mailto:passievandelangstrraat@gmail.com
https://lampion.nl/?s=wit+bol+&post_type=product
https://www.google.nl/maps/place/Wesley's/@51.6903576,5.0551727,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c69163490eff9b:0x57d5c9b9c3fe83b7!8m2!3d51.6903576!4d5.0573614?dcr=0
https://www.google.nl/maps/place/Big+L+Jeans+Sprang-Capelle/@51.6687191,5.0422193,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6914fc17a6d5f:0xe9169de857b8c944!8m2!3d51.6687191!4d5.0444133?dcr=0
https://www.google.nl/maps/place/Buurtcentrum+Sprang-driessen/@51.6687296,5.0440534,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6915022bde303:0xfc2f93858e45b237!8m2!3d51.6687296!4d5.0462421?dcr=0
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https://www.facebook.com/events/1994276737508558/
http://www.passievandelangstraat.nl/

