
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 23 ( 23 mei 2019) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Kledinginzameling 

De kledinginzamelaar van het Leger des Heils (ReShare) heeft besloten om de 

kledinginzameling waarbij een vergoeding gegeven wordt te beëindigen omdat 

hiervoor geen middelen meer zijn vanwege dalende textielprijzen. 

Dit betekent voor onze school dat de container van ReShare niet meer aanwezig is.  

Aangezien de inzameling toch een extra inkomst was voor de activiteiten die de 

ouderraad organiseert zijn we op zoek naar een andere organisatie. 

Tot die tijd vragen wij u om geen kleding op school in te leveren. Op het moment dat 

wij een andere organisatie hebben gevonden zullen wij u hierover inlichten. 

Eindtoets PO 
De leerlingen van groep 8 hebben in april de 

Eindtoets PO van Cito gemaakt. 

Zij hebben deze prima gemaakt met een 

gemiddelde van 535,5. Dit is geheel naar 

verwachting   

Groepsindeling schooljaar 2019-2020 

We hebben als team in samenwerking met de MR nagedacht over de groepsindeling 

voor komend schooljaar. Deze ziet er als volgt uit: 

2 groepen 8 

1 groep 7 

1 groep 6 

1 groep 5 

1 groep 4 

1 groep 3 

3 groepen 1-2 

Na de kerstvakantie starten we met een instroomgroep: leerlingen die vanaf dat 

moment 4 jaar worden stromen in in deze groep. 

Op dit moment zijn we volop bezig met de personele bezetting van deze groepen. 

Beachvolleybal informatiekalender 
Op de informatiekalender staat dat de kinderen van groep 3-7  maandag 3 juni een 

clinic beachvolleybal zouden krijgen. Dit zal echter op een andere dag plaatsvinden. 

Deze is nu nog niet bekend.  

 



 

 

 

 

WAALWIJK 

29 MEI 2019 
 

Aut isme en vr i je  t i jd  
 

GASTSPREKER: MAYKE BAKKER EN MIRIAM 

TOURNIER  
GESPREKSLEIDER: RALPH LÖWENSTEIN 
 

Heerlijk een vrij weekend of vakantie, velen van ons kijken er naar uit. Helaas is dat niet voor iedereen zo. Voor 

kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis is die vrije tijd juist lastig. Alle vaste structuren 

vallen weg. Hoe ga je om met die “lege” tijd? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. 
  

Mayke Bakker is, samen met Miriam Tournier, onze gastspreker en heeft ruim 10 jaar ervaring als 

gedragswetenschapper bij Sterk Huis, een jeugdzorginstelling in Goirle. Mayke volgt de GZ-opleiding en 

onderzoekt en behandelt kinderen met onder andere vroeg chronisch trauma, ADHD- en ASS problematiek.  
 

Miriam Tournier is werkzaam bij Buro Maks, als ambulant begeleidster. Zij werkt zowel met kinderen als met 

(jong)volwassenen met een psychische stoornis, ASS en/of ADHD. Tevens begeleidt ze een groep 

jongvolwassenen met als doel invulling geven aan vrije tijdsbesteding. Dit is gericht op het leggen van sociale 

contacten, oefenen van sociale vaardigheden en omgaan met voor hen moeilijke situaties. 
 

Deze avond is gratis 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! 

DEZE AVOND KOMT MEDE TOT STAND MET 

SUBSIDIE 

VAN DE GEMEENTE WAALWIJK 

MEER INFORMATIE 
 

E-mail: autismecafewaalwijk@gmail.com  
Bij vragen kunt u contact opnemen met de 

contactpersonen van Autismecafé Waalwijk. 
 

Bellen kan ook: 
Astrid van Dorsten (06-247 708 18) of 

Wouda van Mensfoort (06-268 459 08) 

VERLOOP AVOND 
 

19.00 uur   Ontvangst met koffie & thee 
19.25 uur   Welkom en start programma 

19.30 uur   Deel 1 
20.30 uur   Pauze 

20.45 uur   Deel 2 
21.30 uur   Napraten met een drankje 

 

LOCATIE 
BALADE 1, 5142 WX WAALWIJK 

RUIME, GRATIS PARKEERGELEGENHEID 

AANWEZIG BIJ INGANG DE JONGHESTRAAT. 

TOEGANG GRATIS, VOORAF AANMELDEN NIET 

NODIG! 
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