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Elke eerste week van een nieuwe maand wordt er een nieuwsbrief gemaakt met wetenswaardigheden over
onze school. Veel leesplezier.

Activiteiten in de maand juli (voor het complete overzicht kijk ook op onze website)
5 en 6 juli
6 juli
7 juli
12 juli
14 juli

afscheid groepen 8
rapport
kleuters zijn vrij
wisselmoment
laatste schooldag

Vrijdag 14 juli is de laatste dag van dit schooljaar. Alle kinderen zijn om 12 uur uit. Daarna start de
welverdiende zomervakantie. Op maandag 28 augustus start het nieuwe school.

Bericht van de voorzitter van het college van bestuur van Stichting
Willem van Oranje
Geachte ouders, verzorgers,
Op 1 juni 2017 ben ik als voorzitter College van Bestuur van de Stichting Willem van Oranje
met vervroegd pensioen gegaan. Na 41 dienstjaren, waarvan 21 jaar aan het Willem, mag ik
tevreden terugkijken op een heel plezierige loopbaan. Plezier waaraan ook leerlingen, ouders
en verzorgers hebben bijgedragen.
In welk vak krijg je ieder jaar de kans om kennis te maken met een enthousiaste nieuwe
generatie?
U stelt vertrouwen in onze school door uw zoon of dochter bij ons onderwijs te laten volgen. IK
bedank u allen voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige manier van samen ‘school
zijn’.
Ouders, verzorgers, zijn de eerstverantwoordelijke voor de opvoeding, maar ook ik en alle
collega’s hebben daarin een belangrijke rol. De taak van onderwijsmensen is waardevol en vat
ik vaak samen in de zinsnede ‘Teachers change the world one child at a time’.
Ieder kind is uniek en heeft de potentie in zich om de wereld te veranderen c.q. te verbeteren.
Aan die opdracht heb ik, geïnspireerd door mijn Christelijke levensovertuiging, mogen
meewerken.
Het afscheid op 31 mei was een terugkijken op een succesvolle loopbaan met fijne collega’s,
betrokken ouders en enthousiaste leerlingen. Van dat genoegen van terugkijken wilde ik u iets
meedelen.

Ik wens u en uw zoon of dochter alle goeds toe op het Willem als goede voorbereiding op de
echte wereld.
Met vriendelijke groet,
Stichting Willem van Oranje
L. van Duijn
Voorzitter College van Bestuur

Invulling van de vacatures en zieke collega’s
In aanvulling op de groepsbezetting die u al van ons ontvangen heeft, kunnen we u nu ook vertellen dat we
een invulling hebben gevonden voor de vacatures die we nog in moesten vullen.
In groep 4B gaan juf Nelie samen met juf Lisette aan de slag. Lisette Keuning is op dit moment leerkracht in
groep 6b en blijft dus ook volgend schooljaar bij ons op school.
In groep 1/2c was nog een vacature voor de vrijdag. Deze dag gaat ingevuld worden door juf Helna ( naast
haar werk in groep 3b) en juf Ellen zelf.
Ook is bekend geworden dat we komend schooljaar niet met alle leerkrachten het jaar gaan starten. Juf
Avra is nog niet voldoende herstelt om aan de slag te gaan. Juf Roos Lankhaar blijft in deze groep de
vervanging voor haar rekening nemen.
Ook Juf Doriene heeft nog meer tijd nodig om volledig te herstellen. We voeren op dit moment afrondende
gesprekken met een vervangster voor haar en hopen de ouders en leerlingen van groep 7A hier snel over te
informeren. Het is de bedoeling dat de kandidaat ook het zwangerschapsverlof van juf Isabella voor haar
rekening gaat nemen. Hierdoor zorgen we voor continuïteit voor de kinderen.
Juf Hanneke gaat na de vakantie weer volledig aan de slag. Ook met juf Marianne (conciërge) gaat het al
weer een stuk beter. Ze herstelt langzaam van haar operatie. Op maandag en vrijdag komt ze al weer voor
enkele uurtjes naar school. Na de zomervakantie hopen we dit verder uit te kunnen bouwen.
Miss Helena is met zwangerschapsverlof. Haar lessen worden ook na de zomervakantie waargenomen door
miss Sophie.
Tot slot juf Lieke. Na de zomervakantie zal het zwangerschapsverlof van onze IB-er in gaan. De periode van
haar verlof wordt ingevuld door juf Marleen Kuijsten en juf Oranda Rijssemus. Juf Oranda is een ervaren
IB-er en op dit moment ook werkzaam op de Pater van der Geldschool.

Dominee Otto
Dominee Otto is al weer enige jaren een bekend gezicht op onze school. Vaak is hij op woensdag op school
voor een praatje met leerlingen, leerkrachten en ook ouders. Hij denkt in het team mee over de
vormgeving en inrichting van een eigentijdse manier van aandacht voor de christelijke identiteit van onze
school. Zijn aanwezigheid is gegroeid vanuit de betrokkenheid tussen onze school en de protestantse
kerken in Waalwijk, maar zeker versterkt door de opleiding die dominee Otto is gaan volgen als missionaire
predikant. Zijn studie is inmiddels achter de rug en de werkzaamheden van dominee Otto gaan veranderen.

Op zondag 25 juni heeft hij, na 12 jaar, afscheid genomen als predikant van de Protestantse gemeente
Waalwijk. Per 1 juli gaat hij aan de slag als deeltijdpredikant van de Protestantse Gemeente Tilburg e.o. met
als aandachtsgebieden: jeugd en jonge gezinnen, en communicatie.
Ook blijf hij internetdominee bij MijnKerk.nl. Dominee Otto blijft in Waalwijk (in de wijk Meerdijk) wonen.
Wij als school gaan geen afscheid nemen van dominee Otto. Ook volgend schooljaar is hij op onze school
aanwezig. Naast het ondersteuning bieden bij de invulling van onze activiteiten behoorde bij de christelijke
identiteit onderzoeken we mogelijkheden tot verdieping en ontmoeting met kinderen en hun ouders. We
hopen u in het nieuwe schooljaar hier meer over te kunnen vertellen.

Kinderraad 2016-2017
Deze week was de laatste bijeenkomst van de kinderraad. Jaarlijks wordt in september de kinderraad
bestaande uit leerlingen uit de bovenbouw vastgesteld. De leerlingen worden gekozen en zijn voor een jaar
de kinderraad. De kinderraad komt één keer in de twee maanden bij elkaar, maken de ideeënbus leeg en
ordenen de ideeën. Relevante ideeën en andere bespreekpunten worden in een vooroverleg voorbereid
om daarna in een overleg met juf Adri (directeur) te bespreken.
Dit jaar hebben de leerlingen nagedacht over de natuurleertuin en het plein. Hebben we besproken welke
oplossingen er gevonden zou kunnen worden voor het “naar binnen gaan” en het schoon en frishouden
van de toiletten. De leerlingen hebben de ideeënbus geschilderd en tot slot hebben ze bedacht dat het
goed is om een rommelmarkt te gaan organiseren om geld te gaan sparen voor het overkappen van de
fietsenstalling. Dit laatste idee wordt meegenomen naar het volgende schooljaar.
Voor deze meisjes en jongen zit er nu op. De kinderen zelf omschrijven dat het heel zinvol is om een
kinderraad te hebben. “volwassenen denken anders en nu kun je ook de kant van de kinderen kenbaar
maken”. Als school zijn we het daar helemaal mee eens. Wat zijn we trots op ze.

Uitbreiding naar 15 lokalen
De school heeft 14 lokalen. Om toch voor alle leerlingen een plekje te hebben, maakt de instroomgroep al
weer twee jaar gebruik van “de kuil” wat officieel ons tweede speellokaal is en daarnaast ook ingezet wordt
als multifunctionele ruimte. Dit schooljaar hebben we een verzoek gedaan aan de gemeente Waalwijk om
uit te mogen gaan breiden. Dit is niet toegekend. We zijn dus op zoek gegaan naar interne mogelijkheden
en hebben besloten de ruimte waar de leerlingen van groep 1E zitten aan te passen waardoor het een

afgesloten leslokaal gaat worden. De architect van de school is benaderd en is aan de slag met het maken
van een tekening. Het is de bedoeling dat het in de vakantie gerealiseerd wordt gaat worden.

Vakanties en vrije dagen
Op onze website vindt u de data van vakanties en vrije dagen.
Ook de kleutervrije vrijdagen zijn al bekend en vindt u terug op onze website.

Tip van de bibliotheek over lezen in de vakantie
Als je kind tijdens de vakantie lekker leest, blijft het leesniveau op peil. Dat is belangrijk, want daar werken
we tijdens het schooljaar immers hard voor. Alle kinderen kunnen meedoen, jonge kinderen kunt je immers
voorlezen. De hoeveelheid boeken is niet belangrijk, gewoon lekker lezen wel!
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat?
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete
boeken (of tijdschriften!) in en ga bij de tent zitten lezen, of aan de rand van het zwembad, aan het strand,
in de zon in de tuin.
Tip 2: Speel leuke (taal-)spelletjes
Tijdens regenachtige dagen slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk
tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes, zoals scrabble (junior), boggle, woordkwartetten of een kwis, zijn ideaal
om de zomerdip op te vangen. Ook spelletjes dragen bij aan lezen!
Tip 3: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer! Je
kind mag gratis lid worden van de bibliotheek. Dus ga samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een
stapel boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen.
Kom deze vakantie met je kind naar de bibliotheek, we hebben een leuk presentje voor hem/ haar
klaarliggen!
Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wilt gaan
bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet
onderwerp van je kind. Ook strips, lees-doe-boeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.
Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn er bijvoorbeeld vakantie-doeboeken. Rijden maar!
(bron: zo leuk is lezen)

De Vakantiebieb-app. In de maanden juli en augustus is de vakantiebieb
geopend! Met deze app kan je gratis boeken lezen op je tablet, voor kinderen èn
volwassenen. Je vindt de app in je app-store.
Verrassing in de bieb. Als je in de zomervakantie met je kind een boek leent of leest in
de bibliotheek, krijgt je kind een toepasselijk kleinigheidje mee!
Meegroeiboeken. Dat zijn ideale boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze oplopen in AVI niveau
waardoor je kind ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten leest. Vraag in de bibliotheek naar deze
boeken!

Jaarlijkse schoonmaak in de zomervakantie
WILT U ZORGEN DAT JASSEN E.D. VAN DE KAPSTOKKEN MEE NAAR HUIS WORDEN
GENOMEN? OOK GRAAG DE FIETSEN VAN DE KINDEREN MEE NEMEN ZODAT DE
FIETSENREKKEN TIJDENS DE VAKANTIE LEEG ZIJN.
BENT U NOG WAT KWIJT VAN KLEDING OF ZO? KIJK DAN DE KOMENDE WEEK IN DE
KIST MET GEVONDEN VOORWERPEN! DEZE WORDT LEEGGEMAAKT VOOR HET NIEUWE
SCHOOLJAAR!!!

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN
FIJNE ZOMERVAKANTIE!!!!!

Buitenschoolse Aktiviteiten

FREERUNNING BIJ GYMNIA
Nieuw bij Gymnia vanaf augustus 2017:
FREERUNNING!

Freerunning is een spectaculaire sport waarbij je zo snel mogelijk verplaatst over en met
obstakels. Het is de bedoelding dat je met vloeiende bewegingen
beheersing krijgt over het bewegen in je omgeving, dit kan door trucs en
adembenemende salto's. Dat maakt freerunnen zo gaaf!
Als jij ook wilt freerunnen dan kan dat!
Vanaf het nieuwe seizoen kun je hiervoor trainen bij Gymnia Waalwijk.
Jordy van de Mosselaar is de trainer van de groep. Hij maakt elke les
weer zo uitdagend mogelijk. Doordat we gebruik maken van verschillende
toestellen en valmatten kun je zoveel mogelijk gave trucs leren. Tijdens de
les is er aandacht voor je eigen niveau, tempo en veiligheid.

Elke donderdagavond van 18:30-19:30uur.
Locatie: Gymzaal van basisschool Besoyen,
van Duvenvoordestraat Waalwijk.
De les is voor iedereen vanaf 6 jaar.
Meldt je nu aan voor drie gratis proeflessen.
Start, donderdag 31 augustus.

Aanmelden en meer informatie: www.gymnia.nl / www.facebook.nl/gymniawaalwijk
FREERUNNING IS VOOR IEDEREEN!
secretariaat@gymnia.nl

