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Hiep Hiep Hoeraaaa!!

Jarig in Januari:

3; Kayra en Juf Sandy
4; Tijani
9; Amy
14; juf Diana
15; Limar en Djayden
19; juf Ilona
20; Kamyar
23; Olivia
24; Tim
25; Grace
26; juf Bertine
29; Alexander
30; Dani
31; Huseyin en Julian

Gefeliciteerd iedereen!

Jarig in Februari

1; Wiola
6; juf Heidi
8; Ruben
9; Souhel
14; Gijs en juf Claudia
15; Nikola
16; Nick en Gabriella
19; Rüzgar en Jelle
20; juf Esther
27; juf Maartje



Het coronavirus heeft een grote impact op het leven. We krijgen vaker 

te maken met verdriet, teleurstelling en overlijden, ook kinderen. 

Leren omgaan met verdriet, teleurstelling en pijn hoort bij de 

opvoeding en het leven.

Belang van de omgeving

Kinderen die te maken krijgen met een verlies door overlijden zijn voor 

het begrip hiervan en hun ondersteuning afhankelijk van hun 

omgeving. Juist de volwassenen om hen heen kunnen het verschil 

maken. Maar hoe kun je steun bieden aan je kind? In dit webinar

helpen we je op weg.

Programma

Het webinar zal in de vorm van een vraaggesprek gehouden worden. 

Een externe vertrouwenspersoon van de GGD zal in gesprek gaan met 

een trainingsacteur. Gezamenlijk zullen zij op basis van ervaringen uit 

de praktijk twee situaties doornemen; ouder met een kind in rouw & 

leerkracht met kind in rouw in de klas. Naast theoretische informatie 

over rouw in verschillende leeftijdsfasen zullen zij praktische 

handvatten bieden om ermee om te gaan.

Maandag 25 januari 2021

19.30-20.15 uur

Deelname aan het webinar is gratis. Het webinar is zowel 

voor ouders als professionals(zoals leerkrachten, peuterleidster etc.).

Aanmelden via deze link;

Tranen in mijn buik | GGD Hart 

voor Brabant (ggdhvb.nl)

https://www.ggdhvb.nl/webinar/tranen-in-mijn-buik


Aanbod Sta Sterk Training

Gemeente Waalwijk biedt voor de kinderen van groep 5, 6 en 7 de mogelijkheid om deel te nemen aan een

Sta Sterk Training. De training is bedoeld om kinderen te helpen sterker te worden in de omgang met 

anderen. Kosten voor ouders zijn 50 euro, met uitzondering van de mensen met een paswijzer.

De training is bedoeld voor kinderen die:

• zich in het dagelijks leven sociaal onzeker voelen,

• en/of niet sociaal weerbaar zijn,

• en/of sociaal faalangstig zijn,

• of gepest worden.

Ouders worden zoveel mogelijk meegenomen in de training door middel van ouderavonden waarbij ook 

tips en adviezen meegegeven worden. Denkt u dat dit iets is voor uw zoon/dochter?

Op school is meer informatie beschikbaar via de intern begeleider van uw kind. Voor MBA en MBB is dat

Anne Voogd: annevoogd@leerrijk.nl . Voor MBC t/m BBB is dat Diana Versteeg: dianaversteeg@leerrijk.nl .
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Van de Oudervereniging heeft de school deze leuke en mooie boeken 

gekregen! Daar zijn wij en de kinderen natuurlijk heel erg blij mee!



• Vanaf 1 februari Kim van Roovert bij ons gaat starten als lid van de directie. Naast de dagelijkse 

verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school zal zij zich richten op juist de 

onderwijsontwikkeling en organisatie van het onderwijsaanbod binnen onze school.

• Zij 4 dagen aanwezig gaat zijn

• Annerieke Verkerk vanaf 1 maart ook vier dagen gaat werken. Zij zal eindverantwoordelijk blijven 

voor Het Zilverlicht, met daarnaast ook wat taken rond passend onderwijs voor heel Leerrijk!

• We heel blij zijn met de komst van Kim. Ze heeft nl. al veel ervaring in het speciaal onderwijs, speciaal 

basisonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs, als leerkracht, intern begeleider, 

waarnemend directeur etc.

• Kim zal zich later op eigen wijze gaat voorstellen aan u. De eerste weken zal ze gebruiken om kennis 

te maken met de kinderen en de leerkrachten om zich zo thuis te gaan voelen in onze school.



▪ Belangrijke data komende maanden;

▪ 26 januari; studiedag; alle leerlingen vrij!

▪ 20-30 januari; nationale voorleesdagen

▪ 8-10 februari; theater Artemis

▪ 15-19 februari; voorjaarsvakantie

▪ 25 februari; rapport- en adviesgesprekken




