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Normen en Waarden
Betrokkenheid
We halen eruit wat
erin zit

Uitstapjes kleuters
Donderdag 16 maart gingen
de
kleuters
naar
de
voorstelling “Dit is geen
droom” van theatergroep
“Unieke zaken”.
In de voorstelling gebeurden
veel onverklaarbare, magische
dingen: schilderijen en
voorwerpen bewogen uit
zichzelf, een vreemd alarm
ging af, personages stonden
plotseling zo stil als een
standbeeld…
Dit alles geïnspireerd door het
werk van de surrealistische
schilder Renee Magritte.
Dinsdag 21 maart was het
volgende uitstapje aan de
beurt: naar het werk van de
papa van Senna, ALE in Breda.
We kregen allemaal een helm,
een vestje, een rondleiding
van de papa. We mochten
kijken in de vergaderruimte,

op de tekenafdeling en
natuurlijk op de bouwplaats.
Wat een enorme materialen!!
De kinderen hebben genoten.
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Langs deze weg nogmaals
bedankt Robert en Lindsay!
Alle papa’s, mama’s en oma’s:
bedankt voor het helpen
tijdens deze twee uitstapjes.
Zonder jullie inzet kunnen wij
dit nooit doen!!

stuk natuurgebied rond gelopen
een vogelhuisje gemaakt. Je
moest een hamer meenemen en
je kon eten en drinken zoals
soep en warme chocolademelk
gedronken en een appelflap. Je
kunt alles maken met wilgen een
schip een stoel en dat was leuk
op te zien. We hadden ook touw
getrokken dat was ook wel leuk
je moest een vragenlijst in vullen
en je had een begeleider en die
liep mee je moest ook met je
eigen juf een boekje lezen en die
heet Bomen v-e-r-b-i-n-d-e-n.
Bedankt Guusje voor je mooie
verslag!

Verkeersexamen groepen
7 en 8
Op woensdag 5 april worden de
fietsen
van
de
kinderen
gecontroleerd op evt. gebreken.
Indien die gevonden worden,
krijgen de kinderen een kaart
mee waarop die gebreken staan

Boomfeestdag Groep 7/8
Verslag van Guusje
We hebben eenden gezien bij
de eendenkooi. We hebben t
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vermeld.
U wordt vriendelijk verzocht de
eventuele
gebreken
te
verhelpen voordat het praktisch
verkeersexamen plaatsvindt.
Natuurlijk is het niet de
bedoeling dat het examen op
een andere fiets wordt gereden
dan de fiets die gecontroleerd is!
Op donderdag 6 april vindt het
theoretisch examen plaats.
En op woensdag 12 april wordt
het praktisch examen gehouden,
waarbij de kinderen dus een
route moeten fietsen.

En dit is….
Hallo allemaal,
Mijn naam is Anneke van
Harselaar en ik ben getrouwd
met meneer van Harselaar en
samen hebben wij drie kinderen:
Marieke die binnenkort 29
wordt, Roeland van 27 en
Aarnoud van 19. Zij hebben ook
alle drie hier bij ons op school
gezeten! Verder wonen er nog
twee
hondjes
bij
ons,
dwergschnauzertjes, zij heten
Femke en Raya. Jullie hebben ze
vast wel eens gehoord wanneer
je langs ons huis bent gelopen!!
Mijn hobby’s zijn lezen, muziek
luisteren, op vakantie gaan en
sinds kort fietsen op mijn
elektrische fiets!! Ik ben in 1997
op de Brug begonnen toen ik in
verwachting was van mijn
jongste zoon. De eerste paar jaar
heb ik in verschillende groepen
een aantal uren in de week
gewerkt, nl. groep 5/6 en groep
3/4 en 1/2. Daarna heb ik een
aantal jaren fulltime groep 1
gedaan. Toen ben ik naar groep
4 gegaan en na een paar jaar
met een groep meegegaan naar
groep 5. De huidige groep 6
heeft ook bij mij in groep 5

gezeten. Sinds twee en half
jaar werk ik op maandag en
dinsdag de hele dag en op
woensdagochtend. Met heel
veel plezier sta ik op dit
moment voor groep 6. Ik hoop
ook mijn steentje te mogen
bijdragen aan de ontwikkeling
van de kinderen. Elke dag is
anders, veel afwisseling, er
wordt hard gewerkt, ik geniet
elke dag opnieuw enorm van
de kids. Verder vind ik het erg
fijn dat iedereen elkaar kent op
onze school en voor elkaar
zorgt. Straks hopen we dat te
mogen voortzetten in onze
nieuwe school!!

Informatie van Nathalie
Constantinesco.
Einde schooljaar komt in zicht!
Dit schooljaar heb ik enkele
maanden met ontzettend veel
plezier en met positieve
eindresultaten als externe
ondersteuner op de school van
uw kind(eren) gewerkt. Omdat
ik het hier erg naar mijn zin
heb gehad én omdat ik graag
iets wil en kan betekenen voor
u, uw kind(eren) en eventueel
de leerkrachten, wil ik u het
volgende aanbod doen:. Meld
uw zoon of dochter aan in de
maanden april of mei en
ontvang
de
eerste
vijf
begeleidingen
met
10%
korting!
Begeleiding kan onder andere
aangevraagd worden voor:
Hulp bij lezen, spellen en/of
rekenen, het vergoten van je
zelfvertrouwen, het vergroten
van je sociale vaardigheden,
hulp bij het maken en plannen
van je huiswerk.
Neem voor meer informatie
over de mogelijkheden en

tarieven vrijblijvend contact met
mij op, of vraag naar mijn folder
met bijlage bij Arie van Harselaar
of
Heleen
Kwakernaak.
Nathalie Constantinesco, MSc
Orthopedagoog
Orthopedagogenpraktijk NC-O
Cartografenweg 14-D Waalwijk
info@nc-o.nl 0416-53 29 53
06-44 46 27 17
www.nc-o.nl

Zonnebloem
Maandag 10 april komen
vrijwilligers van de Zonnebloem
weer paasmandjes/fruitmandjes
maken voor de zieke mensen in
Waspik. Die dag mogen de
kinderen fruit (niet te rijp),
paaseitjes, kleine blikjesfruit e.d.
meebrengen naar school.
Doet u ook dit jaar weer mee?
Alvast hartelijk dank namens de
Zonnebloem.

Pannenkoekendag
A.s. vrijdag 31 maart is het
zover: onze pannenkoekendag
voor iedereen van 50 jaar of
ouder.
U heeft ongetwijfeld gehoord,
dat het afgelopen vrijdag
Nationale Pannenkoekdag was.
Aangezien wij die dag de
schoolfotograaf
op
bezoek
kregen, vieren wij deze dag
komende vrijdag.
Vorig jaar was het een groot
succes en heeft iedereen met
smaak
gegeten
van
de
pannenkoeken, die door de
leerlingen van de groepen 7 en 8
gebakken werden.
Dit jaar verwachten we nog
meer bezoekers dan het
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afgelopen jaar: 160 personen
hebben zich aangemeld! Daar
zijn we heel erg blij mee!!!
Maar dit vergt weer het nodige
van onze leerlingen:
 De leerlingen van de groepen
7 en 8 staan voor de geweldige
uitdaging, om in 2 uur tijd 650
pannenkoeken
te
bakken.
Gelukkig krijgen ze hulp van
diverse ouders hierbij.
 De leerlingen van de groepen
5 en 6 gaan in die tijd de tafels
klaar zetten, gezellige zitjes
maken en voor koffie en thee
zorgen.
De leerlingen van de groepen
1 t/m 4 hebben weer hele mooie
versieringen gemaakt, zodat de
aankleding weer tiptop in orde

is. De kinderen zullen weer het
uitserveren van de pannenkoeken voor hun rekening
nemen. Ook zullen alle
groepen weer optreden voor
de gasten. Het zal een geweldig
feest gaan worden en wij
hebben er dan ook heel veel
zin in!!! Om 10.30 uur begint
de happening en we willen dit
feest rond 12.00 uur afsluiten.

Adoptie-overeenkomst
De gemeente Waalwijk heeft
ons benaderd, of wij samen
met De Veste weer voor 5 jaar
het
monument
in
de
Raadhuisstraat
willen
adopteren. Daar zijn wij van
harte mee ingestemd. Met

deze overeenkomst beloven wij,
om de komende 5 jaar een krans
te leggen bij dit monument op 4
mei. De krans zal geschonken
worden door de gemeente
Waalwijk. A.s. vrijdag om 14.30
uur zullen Minke van Bon en
Laura Knoops, samen met juf
Woulinda, deze overeenkomst
ondertekenen namens onze
school op het gemeentehuis in
Waalwijk.
Ook de burgemeester, een
wethouder en een afvaardiging
van De Veste zullen deze
overeenkomst ondertekenen.
Wij vinden het van groot belang,
dat nooit vergeten mag worden
wat onze vrijheid gekost heeft
en dat we daar heel dankbaar
voor mogen zijn.

