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   JARIG IN MAART/APRIL 

    
 

    28-03  Romy B 

    28-03  Luna 

     1-04  Cayden 

     2-04  Daylano 

     4-04  Maciej 

     7-04  Melissa 

     7-04  Juf Dewi 

    10-04  Meneer Arco 

    13-04  Mara 

    16-04  Ridwan 

    17-04  Brandon 

    17-04  Timo R 

 

        IN DE VAKANTIE 

    23-04  Kars 

    23-04  Jayden V 

    24-04  Jordy 

    26-04  Floortje 

    28-04  Özge 

    29-04  Niels 

    30-04  Juf Elma 

      3-05  Hakan 

 

        JARIG IN MEI 

 

      6-05  Jayden 

      8-05  Juf Sanne 

      8-05  Cynthia 

      9-05  Mila 

 

      

    

 

 
 

 

 

 

                     HALEN/BRENGEN 

 

Wij merken nog steeds dat er gebruik wordt 

gemaakt van de parkeerplaats voor de school om 

uw zoon/dochter met de auto te halen of te 

brengen.  

Wij vragen u om voortaan gebruik te maken van de 

parkeerplaats bij de brug als u komt halen of 

brengen. Dit is veiliger voor de kinderen, maar ook 

voor de andere ouder(s)/verzorger(s) die lopend of 

op de fiets komen om hun kinderen te halen of te 

brengen.  

Het is belangrijk om bij de brug er op te letten dat 

u uw kind aan de kant van de school uit laat 

stappen, zodat ze niet over hoeven te steken. 

Probeer achter elkaar te parkeren en houdt in –en 

uitritten vrij. Zorg dat omwoners geen overlast 

ervaren van het halen en brengen van de 

leerlingen. 
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 AGENDA APRIL/MEI 

02-04 Nationale buitenlesdag 

04-04 Theorie verkeersexamen 

10-04 Techniekuurtje 

12-04 Koningsspelen 

16-04 Reünie schoolverlaters 

07-05 Luizen controle 

09-04 Ouderpanel 

    

   

 

 

 

  

 
 

WIST U DAT 

 

 De schoolverlaters al begonnen zijn 

aan de eindmusical. Dat de rollen 

verdeeld zijn en er al geoefend 

wordt.  

 Er vanaf 8.30 uur pas toezicht is op 

het schoolplein. 

 Het opvalt dat steeds meer 

kinderen vroeger op school zijn. 

 Wanneer er geen toezicht is, er 

meer ruzies ontstaan.  

 U binnenkort een mail van de 

school krijgt over een ouderenquête 

met daarin aanwijzingen hoe u 

deze in kunt vullen.  

 U ons enorm zou helpen als u deze 

in wilt vullen. 

 Er op 4 april de theorie 

verkeersexamen zijn voor de klassen 

van  

 Er op 12 april koningsspelen zijn. 

 We die dag leuke spelletjes gaan 

doen. 

 U daar nog een brief over krijgt 

 Er op 9 april een ouderpanel is en 

dat u zich daar nog steeds voor 

kunt aanmelden.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           BEZOEK OUDE RAADHUIS 

Vandaag en gisteren zij MBc, MBd, BBa, BBb 

naar het oude raadhuis van Waalwijk geweest. 

Daar hebben ze een rondleiding gehad en zijn 

ze zelf bezig geweest met opdrachten over 

glas in lood, beelden en andere kunst.       
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Bericht over leerlingvervoer gemeente Waalwijk 

Beste lezer, 
  

Via deze weg informeert de gemeente Waalwijk over de wijziging in het aanvraagproces 
leerlingenvervoer met ingang van het nieuwe schooljaar. 
  

Jaarlijks ontvingen de ouders/verzorgers per post een aanvraagformulier. Dit formulier 
werd ingevuld en met de benodigde bijlagen teruggestuurd naar de gemeente. Dit wijzigt 

per 1 april 2019. Aanvragen voor het schooljaar 2019-2020 kunnen vanaf dat moment 
uitsluitend nog digitaal worden ingediend (via www.waalwijk.nl). Alle ouders/verzorgers 

ontvangen hierover een bericht. 
  
Het is belangrijk voor u om te weten dat ouders/verzorgers jaarlijks een nieuwe aanvraag 

moeten indienen, dus ook als een leerling op dit moment al gebruikt maakt van het 
leerlingenvervoer. Daarnaast is het mogelijk dat u via een ouder/verzorger het verzoek 

krijgt om een schoolverklaring en/of -advies te verstrekken. Deze informatie kan 
noodzakelijk zijn om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen. 
  

Voor vragen of hulp bij het indienen van een nieuwe aanvraag kan contact worden 
opgenomen met de afdeling leerlingenvervoer (op werkdagen  tussen 9.00 en 16.00 uur 

via het telefoonnummer 0416-683456 of via e-mail leerlingenvervoer@waalwijk.nl). 
  
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  
Met vriendelijke groet, 

  
Bram de Vries 
Medewerker Zorgservice Team WijZ 

  

 

 

 

Meubilair 

Binnenkort zal het oude meubilair opgehaald worden. Misschien zijn er ouders die voor 

thuisgebruik een schooltafel en/of stoel zouden willen aanschaffen.  

Op woensdag 17 april tussen 12.00 en 14.00 zal dat mogelijk gemaakt worden. U betaalt 

dan per item € 10,- , of voor een set van stoel en tafel € 15,-. U kunt niet vooraf 

reserveren. Graag contant betalen.  

  

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.waalwijk.nl&data=02%7C01%7Cisabraat%40leerrijk.nl%7Cdb4dfaab193043c901d708d6b673159c%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C636897002738199273&sdata=rPGMwZG6%2BcRzRfkON2ggCgVb5IHLnWuwBEnL7GyrexA%3D&reserved=0
mailto:leerlingenvervoer@waalwijk.nl
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Bericht leerlingvervoer gemeente Heusden 

 

Beste meneer, mevrouw, 

Medewerkers van uw school verwijzen ouders soms door naar Bijeen om een aanvraag te 

doen voor leerlingenvervoer. 

Om verwarring en teleurstelling te voorkomen wil ik u kort informeren over een aantal 

voorwaarden die de gemeente Heusden aan het leerlingen vervoer stelt. 

Eigen kracht 

Soms zijn er omstandigheden dat een kind niet naar de school om de hoek kan omdat 

deze kinderen speciaal onderwijs nodig hebben. 

Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Van hen wordt verwacht dat zij 

zelf een oplossing vinden om hun kind naar school te brengen. 

In bijzondere gevallen kan men een beroep doen op de regeling Leerlingenvervoer. 

Dichtstbijzijnde toegankelijke school 
Leerlingenvervoer wordt uitsluitend toegekend naar de dichtstbijzijnde toegankelijke 

school. Het is dus belangrijk om hierbij rekening te houden met het advies voor een 
school. 

Afstand 
Eén van de duidelijkste regels is de afstand tussen het huisadres en de dichtstbijzijnde 

toegankelijke school. Dit moet 6 kilometer zijn. Hier wijken we niet vanaf.We meten de 
afstand met de ANWB-routeplanner en nemen dan de kortste route. Ouders kunnen dit 
zelf nakijken voordat ze een aanvraag doen. Dit voorkomt teleurstellingen. 

Meer kinderen / werk  

Soms is het voor ouders lastig om meerdere kinderen naar verschillende scholen weg te 
brengen en op te halen. Soms is het werk een lastige factor in het schoolritme van de 
kinderen.  

Dit zijn geen redenen om leerlingenvervoer aan te vragen. Ouders moeten in hun eigen 
netwerk naar een oplossing zoeken. Uw organisatie zou hierin misschien ook iets kunnen 

betekenen. Denk aan bemiddeling tussen ouders en meedenken aan een oplossing. 

Mocht u hier vragen over hebben kunt u mailen 

naar leerlingenvervoer@bijeenheusden.nl of bellen met  073 78 201 78. 

 

 

 

 

mailto:leerlingenvervoer@bijeenheusden.nl

