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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



Gratis dans- en muziek workshops voor jonge 
kinderen in de herfstvakantie

Speciaal voor kinderen van 1,5 tot en met 

7 jaar organiseert Kunstencentrum

Waalwijk midden in de herfstvakantie

(woensdag 26 oktober) een reeks leuke

GRATIS muziek- en dansworkshops.

De dag is mede mogelijk gemaakt door het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Brabant. 

We hopen in het Kunstencentrum veel

kinderen te kunnen begroeten.

Voor kinderen en jongeren van 8 t/m 14 jaar is 

er 's-middags een superleuke en leerzame

Tiktok workshop met de bekende Tiktokster

Rosalie Jansen (200K volgers!) .

In een workshop van 2 uur ga je leren hoe je een karakter opbouwt, hoe je typetjes kan
spelen en hoe je een sketch maakt voor TikTok. Iedereen gaat zeker naar huis met een
leuk filmpje! De TikTok workshop is bedoeld voor kinderen en jongeren van 8 t/m 14 jaar.

Rosalie Jansen is een oud cursist van Kunstencentrum Waalwijk (MusicalKids, zangles, 
moderne dans en MusicalClass). Inmiddels is ze actrice, populair creator op TikTok met 
meer dan 200.000 volgers en is ze storyteller voor tv en film (o.a. Videoland). Naast dit
alles studeert ze dit jaar af bij de Fontys (marketing) en is ze vriend van stichting Het 
Vergeten Kind, waar ze naast BN’ers als Jamai Loman, Angela Schijf en Natasja Froger 
aandacht vraagt voor kinderen in moeilijke gezinssituaties.

Deelname aan de TikTok workshop kost 10 euro. Inschrijven en betalen (via iDeal ) kan
direct hieronder. Het te betalen bedrag verschijnt na een het invullen van een aantal.

Let op: per ticket liefst 1 formulier invullen. Voor elke deelnemer een apart formulier
graag dus (i.v.m. persoonsgegevens voor nasturen filmpje(s)).

Lukt het niet met inschrijven en/of betalen? Stuur dan even een mailtje naar
p.vanengelen@kunstencentrumwaalwijk.nl

Leuk programma op 

Woensdag 26 oktober!



Beste ouder(s), verzorger (s),

Het aantal scheidingen is in de afgelopen jaren gestegen. Vervelend voor alle betrokkenen, niemand vraagt hier immers om. Voor de kinderen is dit extra 

moeilijk te begrijpen allemaal. Op school en bij de gemeentes wordt het duidelijk dat er steeds meer kinderen zijn die veel last hebben van de problemen

die soms rondom een scheiding spelen en soms ook lang last blijven ervaren. De meeste gemeentes hebben in reactie hierop een aanbod dat vrij

toegankelijk is voor kinderen en ouders en dat willen we hieronder kort nog even benoemen:

Regionaal is het aanbod per gemeente terug te vinden op de website; www.alsjeuitelkaargaat.nl

Waalwijk:

Biedt onder andere trainingen voor kinderen van ouders die in scheiding zijn en/of voor kinderen van ouders die al gescheiden zijn. De eerstvolgende

training start begin november en omvat één ouderbijeenkomst (beide ouders dienen aanwezig te zijn) en twee bijeenkomsten voor de kinderen waarbij de 

kinderen onder andere met elkaar in gesprek kunnen (onder begeleiding). Informatie hierover is te vinden op: De kinderen scheiden mee | WaalWijzer of 

bij Fenna van Iersel, coach van het programma: fvaniersel@waalwijk.nl of 0611528404

Loon op Zand:

Biedt een KIES-training voor Kinderen In Echtscheiding Situatie

Bij deze spel/praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat 

ze moeilijk vinden aan de scheiding.

Kinderen kunnen alleen meedoen wanneer beide ouders toestemming geven. Voor de ouders is er een informatie en evaluatiebijeenkomst.

Kinderen vanaf groep 4 kunnen aangemeld worden via de IB-er van de school of via Suzan Mutsaers, telefonisch of per mail 06-

51866628, suzanmutsaers@farent.nl

In bijgaande link vindt u de folder mbt het KIES aanbod

https://www.farent.nl/media/vylnztu0/far7024_kies-kinderen-in-echtscheiding-situatie_a5-flyer_v2.pdf

Heusden:

Heusden heeft een "routekaart" waarin je alle informatie en vindt over het aanbod en de contactpersonen. Deze is bijgevoegd in de bijlage.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.alsjeuitelkaargaat.nl%2F&data=05%7C01%7Cadministratiehetzilverlicht%40leerrijk.nl%7C438a228a5c99465e4fe608dab0eed9ef%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C638016837147979133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yslTBA1SCcoLnwZNcqX%2BUU0a3PU%2FZnvW%2FnBbqN9RE7Y%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.waalwijzer.nl%2Fde-kinderen-scheiden-mee&data=05%7C01%7Cadministratiehetzilverlicht%40leerrijk.nl%7C438a228a5c99465e4fe608dab0eed9ef%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C638016837147979133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AVNUnoXoWBQPe%2FGWoklXD3y9Jcl%2B34TrxiT0AwN87Kg%3D&reserved=0
mailto:suzanmutsaers@farent.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.farent.nl%2Fmedia%2Fvylnztu0%2Ffar7024_kies-kinderen-in-echtscheiding-situatie_a5-flyer_v2.pdf&data=05%7C01%7Cadministratiehetzilverlicht%40leerrijk.nl%7C438a228a5c99465e4fe608dab0eed9ef%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C638016837147979133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RVndw%2ByzLKcxERCq0UJHkXJHfngdvScKMLnhnAGq340%3D&reserved=0


Belangrijke data de komende tijd;

• 22-30 oktober: herfstvakantie

• 2 november: ouderpanel (zie uitnodiging op mail)

• 7 november: studiedag, leerlingen vrij



Wij wensen iedereen een 
hele fijne herfstvakantie!


