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Continurooster tot de zomervakantie 
Aangezien nog onduidelijk is hoe de maatregelen m.b.t. Corona er de komende maanden uit 
zullen gaan zien, zullen we het continurooster op de huidige manier tot aan de 
zomervakantie voortzetten. 
 

Continurooster NA de zomervakantie? 
De afgelopen maanden hebben we tijdens studiemomenten en MR-vergaderingen 
veelvuldig nagedacht en gesproken over het al dan niet permanent invoeren van een 
continurooster. Daarnaast hebben we aan u als ouders/verzorgers de vraag gesteld, hoe u 
hierover denkt. 
Al deze gesprekken en meningen hebben ertoe geleid, dat we de komende weken een plan 
gaan maken, hoe een continurooster er bij ons op school uit zal gaan zien. 
 

Dit plan gaan we aan ALLE ouders van onze school voorleggen. Dit is een wettelijke 
verplichting, omdat het een fundamentele verandering binnen de school is. Op basis van de 
gezamenlijke mening van alle ouders zullen we vervolgens al dan niet overgaan tot een 
continurooster. 
Na de meivakantie zullen we u dit plan zo snel mogelijk voorleggen. 

 
Opbrengst geraniumactie 
De ouderraad kijkt terug op een zeer geslaagde 
geraniumactie.. De  opbrengst is € 1468,- 
We willen iedereen bedanken die op een of 
andere manier hieraan heeft bijgedragen. 
Met de opbrengst zal o.a. speelmateriaal 
aangeschaft worden voor de verschillende 
groepen. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Activiteitenbijdrage 

Omdat we nog niet weten of we iets mogen/ kunnen organiseren (Vestedag/ Schoolreis) zal 
de activiteitenbijdrage (nog) niet worden gevraagd. 
Zodra we meer hierover weten zullen we u op de hoogte brengen. 
 

Vragenlijst 
Onlangs heeft u het verzoek gekregen voor het invullen van een vragenlijst. 
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u de vragenlijst invult. 

 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Geen geld om mee te doen? 

1 op de 11 kinderen in ons land groeit op in een gezin dat niet veel te besteden heeft. Dat 
betekent dat te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, 
theaterschool of een andere creatieve cursus. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen tóch 
mee kunnen doen, is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen die het 
financieel moeilijk hebben. Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld en eventueel ook 
materialen, zoals sportkleding of een instrument.  
 
Aanvraag doen 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit gebeurt via een intermediair. In gemeente 
Waalwijk zijn verschillende intermediairs, waaronder de buurtsportcoaches. Uiteraard gaan 
zij vertrouwelijk met de informatie om.  
 
Neem contact op voor meer informatie en om een aanvraag te doen: 
Buurtsportcoach Michelle Wandel 
mail: michelle.wandel@beweegburo.nl  
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