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Beste leerlingen - ouders - verzorgers - belangstellenden,
In deze Bijp®ater informeren wij u betreffende zaken die spelen of gerelateerd zijn aan onze school.
Zoals eerder aangegeven zult u in het kader van de nieuwe privacy wetgeving ( de Algemene
Verordening Gegevensbescherming – AVG) minder foto’s zien van activiteiten. In de nieuwsbrieven
van de afzonderlijke klassen of indien van toepassing via ‘Klasbord’ (een app waar verschillende
groepen mee werken) wordt u door de leerkrachten verder geïnformeerd over activiteiten e. d. van
de groepen.
Wij hebben nog niet van alle ouders het toestemmingsformulier terug ontvangen, het is voor ons wel
heel belangrijk te weten voor welke informatiebron u wel/geen toestemming geeft, vandaar de vraag
wanneer u het nog niet ingeleverd hebt dit z.s.m. bij de leerkracht te doen.

Vervanging:
Onze twee collega’s die met langdurig ziekteverlof zijn, Mary van Kessel (intern begeleider) en
Marijke Klis (leerkracht van groep 4) maken stapjes vooruit. Het is nog niet bekend wanneer zij weer
zullen re-integreren. Wij wensen hen beterschap!
Fijn dat in groep 4 juf Mariska en juf Michelle langdurig kunnen en willen vervangen, een vertrouwd
gezicht voor de kinderen. De maand januari staan zij weer voor ons klaar.
Juf Oranda neemt de ib-taken van juf Mary waar, hier zijn wij ook erg blij mee.

Gebouwtje groep 7a aan de Guido Gezellestraat:
Al lange tijd zijn de gemeente Waalwijk, het bestuur van Stichting Leerrijk! en school bezig met de
verbetering van de luchtkwaliteit van het gebouwtje waarin groep 7a zit. Meerdere deskundigen
zijn geraadpleegd en expertise van deskundige bedrijven is ingezet.
Op 30 november heeft er een intensieve schoonmaakbeurt plaatsgevonden en is het gebouw
gedesinfecteerd. De testresultaten zijn sterk verbeterd, maar de vraag is of dat zo blijft. Het blijkt
niet mogelijk één oorzaak te duiden. De conclusie is dat het een samenspel is van
gebouwkenmerken, ventilatie en luchtvochtigheid. Dit maakt een eenduidige aanpak moeilijk.
Per brief zijn de ouders van groep 7a geïnformeerd van de stappen die genomen worden de
komende weken. Hopelijk leidt dit tot het gewenste resultaat.

Sloop oude schoolgebouw

Eindelijk ging het in oktober dan gebeuren…..
leek er toch plotseling een kink in de kabel te
komen door het faillissement van één van de
aannemers uit de bouwcombinatie. Gelukkig
neemt bouwbedrijf Moeskops, de andere
aannemer in de bouwcombinatie, alles over en
is het schoolgebouw ondertussen helemaal
gesloopt.

Grote hopen grof puin zijn er te zien vanaf de
Mozartlaan en de gymzaal staat nog
grotendeels.

Er bleek onverwacht nog extra asbest in de
gymzaalconstructie te zitten, daarom staat
deze nog. Eerst volgde er een verplicht
onderzoek. In de 2e week van januari wordt de
gymzaal verder gesloopt, ook wordt dan het
puin met een puinbreker verbrijzeld en alles
afgevoerd. In de 3e week worden de palen in de
grond geboord.

Sinterklaas
Hij komt hij komt die lieve goede Sint....
Woensdagochtend 5 december loopt de school vol met grote en kleine
Pieten. Iedereen heeft zich ook dit jaar weer mooi gemaakt voor
Sinterklaas. Vandaag is de grote dag. Sint heeft beloofd naar school te
komen met maar liefst 3 Pieten. Groep 8 komt daarvoor speciaal op de
fiets naar de Alberdingk Thijmstraat. De jassen mogen voor deze ene keer
op een berg gegooid worden.
De gangen en trappen vullen zich nu met kinderen van groep 1 t/m 8;
en dat zijn er veel. Je zou kunnen zeggen dat de school goed vol zit.
De muziek klinkt uit de boxen en de kinderen zingen uit volle borst mee.
Gelukkig hoeven we niet lang te wachten; daar is Sint al en de Pieten huppelen met hem mee. De
nieuwste dansjes en pasjes kennen ze. Na een hartelijk welkom door meneer Frank vertrekken alle
groepen naar de klas om het Sinterklaasfeest te vieren. De kleinsten mogen naar de speelzaal daar
is Sint voor hen tot 10 uur. Het is een heerlijk samenzijn met veel liedjes en dansjes.
Daarna maakt Sint tijd voor de groepen 3, 4 en 5. Ze worden verblijd met een bezoek van Sint en
zijn Pieten in eigen klas. Iedere groep heeft iets leuks ingestudeerd. Sint geniet zichtbaar en de
Pieten doen hun best om met de kinderen mee te doen; hoewel die Pieten er soms een vreemde
draai aan geven. Ha ha.
De groepen 6, 7 en 8 vullen de ochtend met het uitpakken van surprises die kinderen en
leerkrachten voor elkaar gemaakt hebben. Er is ontzettend hard gewerkt; voetbalvelden, zakken
friet, konijnenkooien, pizza’s, sushi, popcornmaker, paarden; je kunt het zo gek niet bedenken of
het zit erbij. Zo goed gemaakt allemaal!

Voor alle groepen was er ook nog een leuk cadeau. Een Piet had de opdracht deze cadeaus
persoonlijk af te geven in alle klassen. Dit ging gepaard met héééél veel strooigoed. Wat is
Sinterklaas toch een mooi feest.

Bericht vanuit de MR
De Medezeggenschapsraad is voornemens
om op maandag 25 maart 2019 een avond
te organiseren die in het teken staat van
ouderbetrokkenheid.
Samen met ouders wil de MR brainstormen
over hoe we de ouderbetrokkenheid op een
positieve wijze kunnen vergroten.
Begin 2019 volgt hierover meer informatie.

‘Burgers en Stoommachines’

Na de herfstvakantie zijn de groepen 6a en 6/7 begonnen aan het project
‘Burgers en Stoommachines’. Als ‘onderzoek’ naar een nieuwe wereldoriëntatiemethode.
Vrijdag 14 december werd het project afgesloten met een bioscoopfilm, met de kinderen in de
hoofdrol. Alle belangstellenden van de kinderen mochten komen kijken. Beneden in de hal werden
kaartjes verkocht en boven stond een popcornkraam.
Het geld dat is opgehaald (374 euro!) gaat naar een op maat gemaakte handbike voor Ingrid Melis.
De kinderen straalden van oor tot oor. Een geslaagd project!

Martijn,
Bedankt wederom voor
het geweldige groene welkom in de school!

Een mooie toekomst ligt in het verschiet…
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