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Hiep Hiep Hoeraaaa!!

Gefeliciteerd iedereen en een fijne verjaardag!!

Jarig in oktober;

Sem
Christiaan
Kyara
Pepijn
Kayleigh
Ruben
Issa
Angelina
Morris
Toby

Jarig in November;

Dex
Laurie
Zoë
Denzel
Julian
Tobias
Lorenzo
Rens
Brian
Alan
Luano
Mark
Mattijs
Natalia
Finn



Beste ouder(s)/verzorger(s),

We maken veel gebruik van Parro.

Wanneer uw kind al langer hier op school zit heeft u er 

misschien van verschillende jaren gesprekken in staan.

Wilt u het duidelijker voor uzelf maken met alleen de 

gesprekken van dit schooljaar? Doe dan het volgende:

• iOS app (apple): naar links swipen bij het gesprek, u kunt 

dan kiezen voor 'gesprek verbergen'

• Android app: ga op het gesprek staan, houd het ongeveer 

2 seconden ingedrukt, kies voor 'gesprek verbergen'

• Website gebruikt: klik op 'deelnemers' en kies voor 

'verbergen'.

Heeft u vragen? Vraag het de leerkracht van uw 

zoon/dochter.

Verzoek:

Wij zien regelmatig dat ouders/verzorgers in de 

ochtend graag met hun kind willen meelopen tot 

aan de klas. Dit is helaas niet de bedoeling 

wegens het rustig opstarten voor de juf/meneer 

en andere kinderen.

U kunt uw kind bij de poort afzetten waarna zij 

zelf naar de klas lopen.

Mocht u iets willen doorgeven aan de juf dan kan 

dat via Parro, of u kunt dit telefonisch doorgeven 

aan de administratie.

In de middag bij het ophalen mogen de 

ouders/verzorgers wel op het plein. Ca. 5 min 

vooraf worden de poorten geopend.



Op zaterdagochtend 15 oktober is er van 10.00 tot 12.00 

uur een gratis kennismakingsochtend voor jongeren en 

volwassenen met keramiek en pottenbakken op de 

draaischijf.

Docenten Ellen Brouwers en Karin van Gelder nemen je 

mee in de veelzijdige wereld van klei, design en 

kunst. Voor beginners ligt in de cursus het accent op het 

leren kennen van de basistechnieken en voor 

gevorderden staat het experiment en het combineren van 

vormen en technieken centraal. Probeer het eens en 

schrijf je in via de link hieronder!

Kunstencentrum Waalwijk

Schrijf je in voor gratis kennismaking keramiek

Mini Kunstclub: Halloween lichtjes

Datum: 15-10-2022, tijdstip: 10.00-11.00 uur 

Voor alle kinderen van 4 t/m 6 jaar organiseert Kunstencentrum 

Waalwijk iedere twee weken de Mini Kunstclub. Met altijd een 
leuke workshop in onze beeldende ateliers.

Elke keer maken we iets anders bij de Mini Kunstclub. Deze keer 
gaan we gooien, knijpen, rollen en vormen. Met verschillende 

kleuren vliegerpapier gaan we een potje beplakken. Met zwart 
knippen we enge ogen, scherpe tanden en lange oren. We 
maken er een heel enge potje van! Helemaal in de stijl van 

Halloween. Met een lichtje erin, kun je lekker griezelen.

Meedoen aan de maandelijkse Mini-Kunstclub kost €7 per keer. 
Maar ouders kunnen deze zaterdagochtend ook de voordelige 
Mini-Kunstclubkaart aanschaffen voor slechts €25, waarmee je 

recht hebt op vijf kunstclublessen. Als de strippenkaart vol is, 
mag je bovendien een cadeautje uitzoeken in de schatkist van 

de Kunstclub.

Voor de Mini Kunstclub hoef je je niet vooraf aan te melden. 

Betalen kan direct in het Kunstencentrum op de ochtend zelf.

https://www.kunstencentrumwaalwijk.nl/gratis-kennismaking-met-keramiek-1651


Schoolbadmintontoernooi woensdag 26 oktober

Eind september is Badmintonclub FST weer gestart met het geven van 

clinics tijdens de gymlessen voor de leerlingen van de basisscholen in 

Waalwijk, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel en Waspik. Veel kinderen

reageren erg positief na deze clinics en zeggen het vaker te willen

doen. Daarom organiseert FST ook deze herfstvakantie weer het 

Schoolbadminton-toernooi!

Voor wie: kinderen van ongeveer 10 tot en met 13 jaar

Wanneer: woensdag 26 oktober (in de herfstvakantie), van 10.00 tot 

15.00 uur

Waar: Sporthal De Slagen, Gaard 2 in Waalwijk

Deelname is gratis, rackets zijn beschikbaar.

Schrijf je in door een e-mail te sturen aan secretaris@fstwaalwijk.nl met je 

naam, e-mailadres, telefoon en de leeftijd van jou en je vriend(inne)tje. 

Geef ook aan of je lid bent van een badmintonvereniging. Ben je alleen? 

– Geen probleem.

Kijk voor meer informatie over de vereniging op www.fstwaalwijk.nl

mailto:secretaris@fstwaalwijk.nl
http://www.fstwaalwijk.nl/


Opening 

kinderboekenweek 2022!

Het was erg leuk voor de 

kinderen, met oa

toneelstukjes en natuurlijk 

voorlezen!



Belangrijke data de komende tijd;

• 10 oktober: de kinderen die op kamp gaan zijn vrij!

• 11-14 oktober: schoolkamp voor OBc, OBd, MBa, MBb, MBc, BBa, BBb

• 22-30 oktober: herfstvakantie

• 2 november: ouderpanel (zie uitnodiging op mail)

• 7 november: studiedag, leerlingen vrij


