
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 21 ( 17 mei 2018) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Wim Wagemakers Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Op donderdag 26 april ontving Wim Wagemakers van de burgemeester van Waalwijk een 

koninklijke onderscheiding. Hij werd 

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-

Nassau. 

Wim onderhoudt al heel veel jaren de 

omgeving rondom onze school. Hij zorgt 

ervoor dat de heggen gesnoeid worden, de 

speelplaats bladvrij is en nog heel veel meer. 

En dit alles op een vrijwillige basis. We zijn 

hier dan ook ontzettend blij mee.  

Wij vinden dan ook dat hij dit dubbel en 

dwars heeft verdiend, want hij doet dit niet 

alleen voor onze school maar is ook 

vrijwilliger bij den Bolder, in de 

Barthelomeuskerk en voetbalvereniging 

White Boys. Bovendien is hij ook actief voor Stichting Jeugdcarnaval Waspik. 

 

VakantieBieb 

E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb. Dankzij de VakantieBieb blijven 

duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want 

doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau. De VakantieBieb 

stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor   het hele 

gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een 

zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 

augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.  

Winactie  

Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad 

mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. 

Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl  

 

http://www.vakantiebieb.nl/


 

 

 

 

 

Actie Renske Halters 

Renske Halters uit groep 6 is een actie begonnen om haar oom Dick Kuijsters te steunen in 

zijn prestatie om geld in te zamelen voor de Maarten van der Weijden Foundation door  22 

km te zwemmen in de 11 Steden Zwemtocht. 

Maarten van der Weijden zelf gaat 200 km zwemmen en iedereen heeft de mogelijkheid om 

een stukje mee te zwemmen. Zo ook dus de oom van Renske. 

Om haar oom te steunen heeft Renske daarom een actie bedacht. Door het inzamelen van lege 

flessen en deze in te leveren kan het statiegeld gebruikt worden om het doel van Dick 

Kuijsters (€ 5000,-) wat dichter bij te brengen. 

Heeft u lege flessen dan kunt u ze op school inleveren. 

 


