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Nieuwsbrief september 2021 #2 
 

Joehoe! De eerste week is weer voorbij gevlogen en 

wat zijn we goed gestart met z’n allen. Voor de 

nieuwe kinderen van groep 1 was het soms wel wat 

spannend, dus het was fijn dat hun papa’s en 

mama’s de eerste week even mee de klas in 

mochten. Laten we hopen dat de maatregelen snel 

veranderen en we alle ouders en verzorgers weer 

op het plein en in de school mogen verwelkomen.  

Op de eerste schooldag hebben alle leerlingen een 

pakje appelsap gekregen om mee te proosten. 

Want wat zijn we blij dat onze ‘Goudappeltjes’ 

weer op school zijn! 

 

Proeflesweken CKB  
Van 6 t/m 18 september zijn de proeflesweken van het CKB. Tijdens deze weken kan je een 

gratis proefles muziek, dans, theater of beeldend volgen. Zo kunnen kinderen erachter komen 

wat ze leuk vinden om te doen. Kijk voor meer info op www.ckboz.nl . Melden kan online of 

bel even naar 0164 -277670. Ook voor volwassenen staan er leuke proeflessen tussen      ! 

 

‘Geen rommel in de trommel’ 

We willen als school graag stimuleren om gezond 

te eten en drinken. Om goed te kunnen opletten 

en presteren in de klas hebben kinderen veel 

energie nodig. Die energie zit in gezonde voeding 

zoals bijvoorbeeld volkorenbrood en fruit.  

 

De actie ‘Geen rommel in de trommel’ wilt ouders 

inspireren om gezond eten en drinken mee te 

geven naar school. In dit boekje vindt u leuke tips 

en weetjes. Geeft u uw kind ook weer een 

waterfles mee? Deze fles mag namelijk de gehele 

dag op tafel blijven staan en aangevuld worden.   

 

We hebben onze school ook weer aangemeld voor het EU-schoolfruitprogramma. Als we 

geselecteerd worden, dan kunnen we na de herfstvakantie voor alle leerlingen 3x in de week 

gratis een fruit- of groentehap verzorgen. Hierover hoort u later meer. 

https://www.ckboz.nl/over-ckb/proeflesweken-2021
https://jogg-breda.nl/wp-content/uploads/2021/08/3.-7538-boekje-geen-rommel_westbrabantvoedingscetrum_lr.pdf
https://jogg-breda.nl/wp-content/uploads/2021/08/3.-7538-boekje-geen-rommel_westbrabantvoedingscetrum_lr.pdf
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Verkeerssituatie rondom school 
Voor en na schooltijd is het druk in de straat voor de school. Met name de komende week 

i.v.m. wegwerkzaamheden in de buurt. Voor de veiligheid van alle kinderen, 

ouders/verzorgers, wijkbewoners en overige verkeersdeelnemers, vragen wij u om alleen met 

uw auto te stoppen in een parkeervak en niet op de weg, ook niet een paar tellen om even uw 

kind te laten in- of uitstappen. Het stoppen in de straat om kinderen in en uit te laten stappen 

zorgt voor onoverzichtelijke, onveilige verkeerssituaties. Hetzelfde geldt voor even parkeren 

op de stoep. Van de wijkagent hebben we vernomen dat er binnenkort ook gecontroleerd 

gaat worden bij de scholen. Parkeer dus in een parkeervak, zodat uw kind veilig in of uit kan 

stappen. Of nog beter: pak lekker de fiets      . Alvast bedankt voor uw medewerking!      

 

Ouderbijdrage 2021-2022 

Als school vinden wij het belangrijk dat we onze leerlingen een rijk en passend 

onderwijsaanbod kunnen bieden gericht op de brede ontwikkeling van de leerlingen. De 

basiskosten worden door het rijk vergoed, maar er wordt verder geen vergoeding gegeven 

voor onze schoolactiviteiten. Ondanks het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, 

willen we als team ervoor zorgen dat de jaarlijkse activiteiten van de school zoveel mogelijk 

door kunnen blijven gaan. Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Begin oktober 

gaat er via Social Schools een brief uit over de ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022. 

 

Vacature Praktijk Logopedie Halsteren 
Praktijk Logopedie Halsteren is al weer een 

aantal jaren aanwezig op de Rode Schouw. 

Daarnaast hebben we 2 andere praktijk 

locaties. Vanwege ontstane wachtlijsten 

zijn op zoek naar een nieuwe collega om 

ons team verder uit te breiden. 

 

Ben jij of ken jij een enthousiaste logopedist en wil je graag bij ons (en op o.a. de Rode Schouw 

school) komen werken? Neem dan snel contact met ons op! 

 

We zoeken iemand die graag met kinderen werkt, die zelfstandig is, maar ook graag onderdeel 

is van het team en bereid is multidisciplinair te werken. Binnen de praktijk zijn er specialisaties 

op het gebied van dyslexie, pre-verbale logopedie en OMFT. We zijn flexibel in het aantal uren 

en dagen dat je beschikbaar bent, maar het liefst zien we je minimaal 2 dagen. 

 

Wil je meer weten over onze prima arbeidsvoorwaarden voor deze vacature of je wilt meer 

weten over de praktijk, kijk dan op www.logopediehalsteren.nl . Bellen mag ook naar 0164-

687270, vragen naar Suzanne van Loon of mail naar suzanne@logopediehalsteren.nl . 

  

http://www.logopediehalsteren.nl/
mailto:suzanne@logopediehalsteren.nl
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BERICHT VAN DE SDW // PLEEGOUDERS GEZOCHT 
Soms kunnen kinderen of ouders een ‘adempauze’ gebruiken. Dan verblijft het kind tijdelijk 

bij een pleeggezin. Dat is meestal voor een paar nachtjes. Soms is het nodig dat het kind langer 

bij een pleeggezin woont. Dat brengt rust. Voor het kind en de ouders. Ben jij de pleegouder 

die zo’n kind structuur, veiligheid en warmte kan en wil bieden? Kijk voor meer informatie op 

www.sdw.nl/pleegzorg of bel naar 088-2593010. 

http://www.sdw.nl/pleegzorg

