
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 5 (3 oktober2019) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Juffendag 2019 
 

Beste ouders/verzorgers, 

  

Binnenkort op woensdag 9 oktober is het Juffendag. Deze 

dag valt in de kinderboekenweek en zal in het thema staan 

van ‘Reis mee’. Wij zouden het leuk vinden als uw kind 

op deze dag met een bijzonder vervoersmiddel naar 

school komt. Denk aan een step, skelter, bolderkar, 

skeelers, spacescooter, speelgoed tractor, bakfiets. 

loopfiets etc. Let op dit is dus niet verplicht! 

De voertuigen kunnen op de gebruikelijke plaats bij de 

fietsenstalling geplaatst worden. 

  

We verwachten de kinderen om 8.30 uur op het 

schoolplein voor de opening. 

De kinderen hoeven deze dag geen fruit en drinken mee te nemen. De juffen trakteren op 

drinken en iets lekkers. De kinderen zijn om 12.15 uur vrij. 

  

Groetjes van de feestcommissie 
   

Verantwoordelijkheid voor leerling onder schooltijd maar buiten school 
  
We krijgen (met name in de bovenbouw) meerdere keren per jaar de vraag, of een kind alleen 

naar huisarts, fysio, orthodontist o.i.d. mag rijden onder schooltijd. 

Ik heb de veiligheidsvraag bij het bestuur/jurist van Leerrijk! neergelegd, zie hieronder het 

antwoord. 

  

"Als de kinderen aan school zijn toevertrouwd, vallen ze onder de verantwoordelijkheid van 

school.  

Als de ouders dat zo willen doen, moeten zij die verantwoordelijkheid overnemen (het kind is 

dan immers niet meer op school maar de school laat het kind wel vertrekken) en dan is een 

briefje waarin men verklaart verantwoordelijk te zijn voor de leerling als deze buiten de 

school zelfstandig onderweg is een oplossing." 

  

We houden als school de volgende lijn aan: 

 In principe willen we dat ouders hun kind op school ophalen, dit is het veiligst. 
 Wanneer ouders hiervan af willen wijken, dan dienen ze VOORAF een mailtje naar de 

leerkracht of directie te sturen, waarin zij de verantwoordelijkheid op zich nemen voor 

het feit, dat hun kind onder schooltijd op de openbare weg is. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van het overblijfteam 
Ouders van nieuwe leerlingen die informatie willen hebben over het overblijven  op onze 

school kunnen een overblijffolder meenemen. 

Deze staan in een rekje tegenover de witte overblijf brievenbus bij de hoofdingang. 

Blijft uw kind(eren) op vaste dagen over graag mailen naar wimgerry@home.nl  

U hoeft dan alleen bij afwezigheid een mededeling te doen via de mail  of in de brievenbus. 

Ouders vragen of ze meerdere overblijfkaarten tegelijk kunnen kopen. Dit mag natuurlijk 

altijd, als de laatste kaart vol is geven wij hem mee aan uw kind  

We proberen bij de alle kinderen de overblijfkaart in de tas of broodtrommel te stoppen. 

Kosten overblijfkaart € 15.00 voor 12 strippen. 

De poort is vanaf 13.00 uur geopend. Eerder mogen de kinderen die thuis gaan eten niet op 

het schoolplein.  

We willen nogmaals benadrukken dat in overleg met de directie , het team en overblijfteam is 

besloten dat alleen ontbijtkoek, eierkoek, krentenbol, kaas, worst, worstenbrood, toast of 

cracker mee mag worden gegeven tijdens het overblijven, dus geen andere koeken, donuts, 

Bifi worstjes of snoep. Wij streven naar een “gezonde school”,  andere lekkernijen graag 

THUIS eten. 

Wij zorgen iedere dag voor een snoepje en regelmatig voor een andere traktatie. 

 

Groetjes het Overblijfteam. 

 

 

Werkzaamheden Irenestraat te Waspik 
Vanaf maandag 7 oktober tot 18 

november worden in fases de 

werkzaamheden uitgevoerd voor 

het vervangen van het wegdek in 

de Irenestraat.  

Ook de kruising met de Pr. 

Bernhardstraat (bij het bruggetje) 

wordt aangepast (van 12-10 t/m 

18-10 in de herfstvakantie)  

Dit betekent dat u en de kinderen 

hier hinder van kunnen 

ondervinden.  

 

 

We gaan er vanuit dat u een alternatieve route bespreekt met uw kind(eren). 
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Kinderboekenweek in de bibliotheken Waspik en Sprang-Capelle 
 

 

Reis je mee? 
Van 2 t/m 13 oktober staat de Bibliotheek in het teken 

van de Kinderboekenweek met in 2019 het thema 

voertuigen. Reis mee! Met een boek kun je elke reis 

maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt. En de 

Bibliotheek organiseert ook dit jaar weer leuke gratis 

activiteiten binnen dit thema. 

Lees meer over het programma in de bijlage 

 

 

 

 

 

Workshops 75 jaar bevrijding  

Op woensdag 30 oktober aanstaande herdenkt Waspik het feit dat 

het 75 jaar geleden is dat ons dorp door de geallieerde troepen is 

bevrijd.  

Die dag zijn er door het Comité 75 jaar Bevrijding Waspik in SCC 

Den Bolder een aantal activiteiten georganiseerd waarmee deze 

historische dag wordt herdacht en gevierd.  

De dag heeft als motto meegekregen ‘Oud ontmoet Jong’.  

’s Morgens zijn de kinderen van groep 8 en ouderen uitgenodigd 

om de première van de film ‘Waspik 1940-1945’ bij te wonen.  

In de middag is er een programma voor de kinderen vanaf groep 5. 

 

 

In de bijlage treft u de uitnodiging van de workshops voor leerlingen vanaf groep 5 op 

woensdag 30 oktober van 13.30-17.00u 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Badmintonclub FST organiseert schoolbadminton-toernooi! 

Voor wie: kinderen van ongeveer 10 tot en met 13 jaar 

Wanneer: woensdag 16 oktober (in de herfstvakantie), van 10.00 tot 15.00 uur 

Waar: Sporthal De Slagen, Gaard 2 in Waalwijk 

Deelname is gratis, rackets zijn beschikbaar. 

Meer informatie in bijlage 

 

Zwem(3)4daagse  

Op 16-17-18 oktober houdt de Waalwijkse Zwemvereniging een zwem(3)4daagse. 

In de bijlage leest u hier meer over. 

 


