
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 18 (19 maart 2019) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De Grote Rekendag 
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle 

basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken 

staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want 

rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!  

De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3 

april 2019. Het thema van de 17e Grote 

Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen 

verkennen tal van situaties waarin de 

verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er 

genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of 

zak patat voor een snackbar. Het verkennen van 

dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs 

redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het 

verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen 

onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet 

onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

LET OP: KINDEREN MOGEN DEZE DAG TOTAAL 'UIT VERHOUDING' GEKLEED KOMEN. 
BIJVOORBEELD EEN VEEL TE KORTE BROEK, EEN TE WIJD SHIRT EN EEN VEEL TE GROTE BRIL.  

Schoolfotograaf 
Op donderdag 11 april komt de schoolfotograaf voor het maken 

van portret- en groepsfoto's.  

Ook zal onder schooltijd een broertje/zusje foto worden gemaakt 

van kinderen die op school zitten.  

Er bestaat ook de mogelijkheid om een foto te maken met alle 

broertjes/zusjes van een gezin. Dus ook van kinderen die niet 

op bs De Veste zitten. Dit zal dan na schooltijd gebeuren.  

De fotograaf heeft hiervoor 2 blokken van een kwartier ingeruimd waarin per blok 12 

broertjes/zusjes foto's kunnen worden gemaakt.  

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dan kunt u een mail sturen 

naar pascalvanballegooijen@leerrijk.nl met uw voorkeur van blok. We behandelen de 

inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.  

Blok 1   15.15-15.30u  

Blok 2  15.30-15.45u  

mailto:pascalvanballegooijen@leerrijk.nl


 

 

 

 

 

 

Autismecafé: Autisme en verlieservaring woensdag 27 maart a.s. 
Kinderen krijgen van jongs af aan te maken met 

verlies. Verlies van hun dierbare knuffel, hun huisdier 

of een geliefd persoon. Daarnaast komen kinderen in 

aanraking met de dood door tv- programma’s, films, 

games en het nieuws. Hierdoor worden kinderen zich 

bewust van de dood, ook al kunnen ze (nog) niet de 

impact ervan begrijpen. Het ervaren van rouw is vaak 

een verwarrend proces voor kinderen. Dit wordt niet 

minder wanneer het een kind met autisme betreft. 

Schrijver en psycholoog Ellen Dreezens schreef een boek voor kinderen die rouwen, 

het Doorleefboek. In een interactieve lezing bespreekt Ellen de theorie over hoe 

kinderen rouwen, en er is volop gelegenheid voor het beantwoorden van vragen en het 

uitwisselen van ervaringen. Na de lezing sta je steviger in je schoenen, wanneer het 

gaat over kinderen (met of zonder autisme) en rouw en weet je beter hoe jij hier, op 

jouw eigen manier, mee om kunt gaan. 

 
Het Autismecafé is een initiatief van ouders voor ouders, familieleden, vrienden en 

professionals die een kind of partner met een autisme spectrum stoornis hebben, 

meemaken of begeleiden. 

De toegang tot de Autismecafé thema avonden in de BaLaDe is gratis. Het 

Autismecafé vervult een regiofunctie. Het vindt tweemaandelijks plaats met 

wisselende sprekers, behalve in de zomermaanden. 

 

Deze avond is toegankelijk voor ouders en familie van kinderen met autisme, 

belangstellenden, hulpverleners, leerkrachten en docenten. 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  

19.00 uur   Ontvangst met koffie & thee 

19.25 uur   Welkom 

19.30 uur   Deel 1 

20.30 uur   Pauze 

20.45 uur   Deel 2 

21.30 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! 



 

 

 


