INFORMATIEBRIEF NR. 9 (15 oktober 2020)
JUFFEN- EN MENERENDAG
Het was weer een geweldig feest gisteren op bs De Veste. Alle juffen en
meneren vierden gisteren hun verjaardag. Ze werden verrast met
mooie tekeningen, een cadeautje van de ouderraad en een héérlijke
taart helemaal in stijl van het thema.
De kinderen hebben ook volop genoten
van de spelletjes en lekkere dingen.
Ouderraad bedankt voor jullie inzet.
Jullie zijn super!
En alle ouders bedankt voor het leuke cadeau wat wij
hebben mogen ontvangen.
Team bs De Veste

Levelspel en Levelwerk
Voor leerlingen die erg gemakkelijk door de reguliere leerstof heengaan en daarmee te
weinig uitdaging hebben, bieden we uitdagende oefeningen aan in de vorm van Levelspel en
Levelwerk.
Levelwerk is een methode met verschillende leermaterialen zoals spelletjes, leesboeken,
werkboeken etc. Levelspel is hier een onderdeel van voor kleuters.
Het doel van het bieden van uitdagende oefeningen is om kinderen te leren leren. We
ervaren dat leerlingen die weinig moeite hoeven te doen om de lessen te volgen, niet leren
hoe ze zich vast moeten bijten in een opdracht. Ook kunnen ze vaak niet goed omgaan met
falen. Door hen pittige opdrachten voor te leggen proberen we dit samen met hen te
bereiken. Daarnaast wordt er geoefend met het plannen en organiseren van het werk dat in
de klas gemaakt dient te worden.
In de hogere groepen wordt er tijdens het Levelwerk uur buiten de groep thematisch
gewerkt.
In de afgelopen weken is de DHH (signaleringsysteem m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid)
ingevuld voor de leerlingen die in groep 2, groep 3 en groep 5 zitten. Tevens kijken alle
leerkrachten kritisch naar hun groep om te bepalen of meer leerlingen gebruik dienen te
maken van dit lesaanbod. Ook nemen we signalen van ouders mee in dit besluit.
Vanaf 2 november wordt er met een nieuwe levelwerkblok gestart. Ouders van kinderen die
hier voor het eerst aan deel gaan nemen worden hier van op de hoogte gebracht door de
leerkracht.

Verhalenwedstrijd “Een duurzame toekomst”
Op vrijdag 25 september vierde de gemeente Waalwijk de wereldwijde doelen voor
duurzaamheid. Duurzaamheid betekent dat we beter met de wereld en met elkaar omgaan.
Dat we voor de natuur zorgen en ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kansen heeft.
Schrijver Claudia Koole schreef het boek Iedereen Heeft een Roodroze Hart. Dit boek gaat
erover dat het niet uitmaakt hoe je eruitziet, waar je vandaan komt of wat je leuk vindt om

te doen. We zijn van binnen allemaal hetzelfde. Wil jij dit mooie boek en de speciale
boekenlegger winnen? Doe dan mee met de verhalenwedstrijd!
Thema
Het thema van de wedstrijd is: Een Duurzame Toekomst.
Schrijf een verhaaltje over hoe jij wil dat wij in de toekomst
met de natuur en met elkaar omgaan.
Regels
Er zijn een paar regeltjes voor de wedstijd:
· De wedstrijd is voor kinderen uit Waalwijk, Waspik of
Sprang-Capelle;
· De wedstrijd is voor kinderen van 12 jaar of jonger;
· Jouw verhaaltje mag maximaal 2 pagina’s lang zijn (als je op
de voor- en achterkant van één pagina schrijft, geldt dat als
twee pagina’s). Een leuke tekening erbij is altijd welkom!
· Je hebt tot en met vrijdag 23 oktober 2020 de tijd om jouw
verhaaltje in te leveren.
Inleveren
Vraag je ouder(s)/voogd(en) of leraar om je te helpen bij het inleveren van je verhaaltje.
Stuur het verhaal naar duurzaam@waalwijk.nl. Zet in het onderwerp van de e-mail
“Verhalenwedstrijd”.
Vergeet niet om:
- Naam van het kind;
- Leeftijd van het kind;
- Adres van het kind;
- Telefoonnummer van de ouder(s)/voogd(en) in de mail te zetten.
Doe jij ook mee?

Zwem4daagse afgelast
Hierbij moeten wij u helaas informeren dat de zwem4daagse georganiseerd door de 100
jarige Waalwijkse zwemvereniging, die zou plaatsvinden van 21 t/m 23 oktober, geen
doorgang kan vinden
De strenge RIVM maatregelen omtrent het COVID-19 laten ons geen andere keuze dan dit
evenement af te gelasten. Wij hopen u/jullie in 2021 weer te verwelkomen.
Rest ons nog u een goede gezondheid toe te wensen en hopelijk tot snel
Angeline Dörr en Karin Verdijk
WZV Waalwijk

Alles Kids Halloween 23-10 Geannuleerd

Ondanks alle beperkingen wensen wij iedereen een…

