
                                                     

  

                     NIEUWSBRIEF 
 

Beste ouders, 

Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang. De kinderen en leerkrachten zijn inmiddels al 

wat gewend aan elkaar. We noemen deze eerste weken in het schooljaar De Gouden 

Weken. Deze weken vormen de basis voor een mooi schooljaar samen. Centraal staan: 

elkaar goed leren kennen, afspraken maken over de regels in de klas en aandacht voor 

groepsvorming. De kindgesprekken die deze weken zijn gevoerd, zijn ook een belangrijke 

stap hierin. Sommige kinderen vinden dat nog een beetje lastig, maar het is een feit: praten 

mét het kind geeft kinderen de ruimte om zichzelf te laten zien en horen. De kinderen geven 

aan wat voor hen belangrijk is. Voor ouders en leerkrachten een mooie manier om een kijkje 

te krijgen in de wereld van het kind. 

Wijziging studiedag 
We hebben besloten de studiedag van donderdag 6 juli te verplaatsen naar vrijdag 7 juli. 

Zet deze datum dus zeker in je agenda. 

Welkom nieuwe collega’s 
Wat zijn we blij met onze nieuwe collega’s die het Bavo team komen versterken! Welkom juf  
Irene Lensink, meneer Theo van Oers en meneer Wesley van Steen. Ze stellen zich 
hieronder op hun eigen manier voor. 
 

Hoi allemaal, 
Wat ontzettend tof dat ik mezelf aan jullie mag voorstellen. Mijn naam is Wesley van Steen. 
Ik ben 44 jaar oud en woon, samen met Anouk en onze drie kinderen, in Zundert. 
In 2004 heb ik mijn studie tot leerkracht basisonderwijs afgerond en ben ik gestart als 
schoolmeester. Na een paar jaar besloot ik iets anders te gaan doen. Om vervolgens in 
2011 als docent op het ROC West-Brabant (Curio) te gaan werken. En daar werkte ik tot 
het einde van vorig schooljaar. 
Richting het einde van vorig schooljaar werd ik door bekenden gewezen op een 
openstaande vacature binnen de St. Bavoschool. Na een prettig verlopen gesprek met een 
directielid, collega en een lid van de ouderraad kreeg ik een aanbod. En dat aanbod heb ik 
geaccepteerd.Ik ben dit schooljaar gestart als schoolmeester en heb sinds deze week een 
eigen groep: Groep 7B. 
We gaan elkaar dit schooljaar mogelijk op het schoolplein of in het gebouw tegenkomen. Ik 
sta zeker open voor een ontmoeting, dus spreek me gerust aan. 
Vriendelijke groetjes, 
Meester Wesley 

Mijn naam is Theo van Oers. Ik ben 40 jaar en ik woon, samen met mijn gezin, in Breda. 
Sinds februari 2022 ben ik werkzaam op Sint Bavo als invalleerkracht. Vanaf 
dit schooljaar ben ik samen met Juffrouw Marloes verantwoordelijk voor 
groep 4B. Daarnaast verzorg ik ook alle werkdrukverminderingsdagen als ik 
niet voor deze klas sta. 
Heeft u nog vragen? Kom dan gerust even langs. 
Theo 
 



                                                     

  

Vanaf dit schooljaar mag ik Irene Lensink mezelf teamlid  noemen van de 
St Bavoschool. 
Hierbij een stukje waarin ik mezelf aan jullie voorstel: 
Ik heb 18 jaar met veel plezier op een basisschool gewerkt in Haarlem en 
de laatste 2 jaar invaller op verschillende scholen in Breda.  
Ik ben met mijn gezin (Jan en Annette 10 en 7 jaar) naar Prinsenbeek 
verhuisd om dichter bij mijn familie te kunnen zijn en te genieten van een 
ruimere omgeving. 
De basisvoorwaarden voor mij om goed onderwijs te geven zijn: een veilige vrolijke sfeer 
waarin kinderen zichzelf kunnen zijn om van daaruit tot bloei te kunnen komen. Daarin bied 
ik structuur en een speelse omgeving. 
Van huis uit ben ik opgegroeid in verschillende uithoeken van de wereld waarvan een groot 
deel in Brazilië en Curaçao. Daardoor spreek ik 5 talen. 
Ik ben blij met deze nieuwe uitdaging en heb veel zin om aan het werk te gaan in groep 3b. 
Irene 

 

Regels en afspraken 
We merken dat het goed is om aan het begin van het schooljaar aandacht te hebben voor 

enkele regels en afspraken. 

Verlofregeling  

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen 

hoeft uw kind niet naar school. Daar zijn speciale regels 

voor. Zie Wanneer hoeft mijn kind niet naar school? | Rijksoverheid.nl 

Dit heet ‘geoorloofd schoolverzuim’. Bijvoorbeeld bij:  

• ziekte; 

• schorsing; 

• vanwege het geloof; 

• een huwelijk; 

• een begrafenis. 
 
Wil je buitengewoon verlof aanvragen? Vul dan dit formulier op onze website volledig in                
Verlof aanvragen - Sint Bavo (bavoschool.net). Wij laten dan zo snel mogelijk weten of het verlof mogelijk is. 

 
De leerplichtwet geeft de volgende regels betreffende het verlenen van verlof: 
Als de ouders extra verlof wensen voor hun kind dient dit altijd aan de directie gevraagd te worden. 
Deze kan in de volgende gevallen extra verlof toekennen: 
Eén keer per schooljaar kan ten hoogste tien dagen extra verlof gegeven worden, als de ouders 
aantoonbaar vanwege hun beroep (bv. in de agrarische sector of in de horeca), niet in de reguliere 
vakanties weg kunnen (ook kerst of meivakantie). 
Deze dagen mogen echter niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. De directeur moet 
bij dit soort verlof altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
Bij verhuizing binnen de gemeente een dag verlof, buiten de gemeente twee dagen. 
Voor het bijwonen van een huwelijk in de familie. Richtlijn: één dag verlof. 
Bij een sterfgeval in de familie. Richtlijn: één dag verlof. 
Bij een huwelijks- of ambtsjubileum. Richtlijn: verlof op de dag van het feest. 
 
Een dergelijk verzoek moet (behoudens onvoorziene omstandigheden) 3 weken van te voren 
schriftelijk met toelichting worden ingediend, zodat de directie van de school in overleg kan gaan met 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-kind-niet-naar-school
https://bavoschool.net/verlof-aanvragen/


                                                     

  

de leerplichtambtenaar van de gemeente. Een eventuele toewijzing van dit verzoek ontvangt u zo 
spoedig mogelijk na dit overleg schriftelijk van de directie. 
 
De directie is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Wij hopen dat 
jullie begrijpen dat extra verlof geven niet zomaar kan. We hebben ons gewoon aan de regels te 
houden en dat willen we ook. 
Daarom ons dringend verzoek om geen vrij te vragen wanneer we dat toch niet toe mogen staan.  
 
Niet fietsen op het schoolplein 
We willen iedereen opnieuw verzoeken te wandelen op het schoolplein. Ben je met de fiets, dan loop 
je naast de fiets. Het is druk met zoveel kinderen en ouders op het plein. Laten we het veilig houden 
met elkaar.  
 
Geen honden op het schoolplein 
Vóór de zomervakantie is er al eens aandacht voor geweest: honden horen niet op ons schoolplein. 
We begrijpen dat een wandeling met de hond goed te combineren is met het weg brengen of ophalen 
van de kinderen. Twee vliegen in één klap. Dat is natuurlijk ook geen probleem, zo lang de hond 
maar buiten het schoolterrein blijft.  
 

 

Vervanging gezocht!! 
We zijn op zoek naar mensen die op onze school kunnen invallen!  Ben 
jij zo iemand? Of ken je iemand die gediplomeerd is en (incidenteel) wil 
invallen? Neem dan snel contact met ons op!  
 

Sparen voor de schoolbieb 
Tijdens de kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) organiseert Bruna opnieuw de bekende 
spaaractie “Sparen voor je Schoolbieb!”.  Al een aantal jaren doen we hier aan mee. Het 
gaat als volgt:  

• Als (groot) ouders, familie en vrienden tijdens de kinderboekenweek een boek kopen 
bij Bruna, geven ze de kassabon op school af.  

• De school verzamelt alle bonnen en levert deze in bij de Bruna winkel.  

• Bruna telt de bedragen bij elkaar op.  

• Maar liefst 20% van dat bedrag mag de school gebruiken om nieuwe boeken voor de 
schoolbieb uit te zoeken.  

Hoe meer boeken er in de kinderboekenweek worden gekocht bij Bruna, des te meer gratis 
boeken de school mag uitzoeken! Misschien denken jullie eraan een (prenten)boek voor de 
kinderen tijdens de decemberfeesten. Dan is de kinderboekenweek het uitgelezen 

moment😉 

Bruna wil hiermee bijdragen aan leesbevordering van 
kinderen. Het belang van lezen is essentieel. Om goed te 
leren lezen is veel variatie aan boeken belangrijk. Daarbij 
wordt een boek dat er mooi uitziet, vaker gekozen. Om de 
schoolbieb zo aantrekkelijk mogelijk te maken én te houden 
is veel geld nodig. Alle kleine beetjes helpen. Erg fijn als we 
van deze actie gebruik kunnen maken. 

 

 



                                                     

  

Positive Behavior Support (PBS)  

Eerder stond er al een stukje over het PBS traject dat we in ons IKC uitrollen. Dit 

schooljaar gaan we met de kinderen aan de slag. Ook de TSO betrekken we bij 

het geheel. We denken dat het goed is om jullie over PBS te informeren. 

Namens de PBS stuurgroep willen we jullie graag herinneren aan de ouder 

informatie avond op donderdag 29 september. Er zijn twee momenten 

voorzien: van 18.30 uur-20.00 uur en 20.15- 21.45 uur. Ouders kunnen zich van tevoren 

vrijblijvend inschrijven voor een van beide tijden. We hopen veel ouders te mogen ontvangen! 

Hieronder volgt wat extra uitleg vanuit PBS zelf: 

 

Vaak gaat onze 
aandacht uit naar 
wat er níet goed 
gaat.  

Bij SchoolWide 
Positive Behavior Support (SWPBS) zijn deze rollen 
omgedraaid; het schoolteam én de leerlingen worden getraind in het gewenst gedrag. 
Door vooral aandacht te geven aan goed gedrag, neemt dit gedrag toe. 

 

Wat is (SW)PBS? 
 

(School Wide)Positief Behavior Support is een schoolbrede aanpak 
om op een positieve manier met elkaar om te gaan. SWPBS is 
gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en 
gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk 
formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Deze 
aanpak is in de VS ontwikkeld en 

uitvoerig wetenschappelijk onderzocht op haar effecten. Sinds 2009 
wordt de methode op steeds meer Nederlandse scholen toegepast en ook hier zijn 
de resultaten zeer positief! 

 

Het hele team doet mee en iedereen wordt getraind: van 
conciërge tot directeur! Gemiddeld duurt een PBS-traject drie 
jaar; die 
periode is nodig om een blijvende gedragsverandering te 
realiseren om zo een positieve schoolcultuur te krijgen. 

 

Enkele positieve effecten (n.a.v. diverse onderzoeken naar de 
effecten van SWPBS): 
- leerlingen vertonen minder probleemgedrag 
- leerlingen voelen zich veiliger 
- leerlingen hebben betere schoolprestaties 
- leerlingen voelen zich sociaal vaardiger 
- betere samenwerking van schoolteam met ouders en (jeugd)zorg 
- leerkrachten geven aan vaardiger te zijn geworden in het hoe om te gaan met 

(ongewenst) gedrag 
- leerkrachten 
voelen zich 
competenter 

 

 

97% van de deelnemende leerkrachten beveelt PBS aan bij anderen. 



                                                     

  

Gevonden voorwerpen 
Er zijn vóór de zomervakantie heel wat gevonden voorwerpen bij onze conciërge terecht 
gekomen. Behalve kleding en tassen, ligt er ook nog steeds een mobiele telefoon te wachten 
op de eigenaar. Nog een paar weken zijn de spullen op te halen. Daarna gaat de kleding 
naar de ouderraad voor de kleding inzameling. Dus.. kom zeker even langs als er iets kwijt is. 

Vanuit de TSO 
De Sint Bavoschool maakt al vele jaren gebruik van de inzet van de Stichting 
Tussenschoolse opvang (TSO). 
  
Geef wijzigingen voor het nieuwe schooljaar door aan de TSO 
Geeft u geen wijzigingen door dan blijft het abonnement voor uw kind(eren) automatisch 
doorlopen voor het nieuwe schooljaar. Het abonnement van kinderen die van school gaan, 
wordt automatisch stop gezet. 
Wijzigingen in bijvoorbeeld overblijfdagen kunt u doorgeven via de website van de 
TSO: www.tso.bavoschool.net  
  
Zorg dat allergieën bij de TSO bekend zijn 
Geef allergieën en andere bijzonderheden met betrekking tot het overblijven door aan de 
TSO. Dit kan via de website of via e-mail. 
  
Wij komen overblijfkrachten te kort. Wij zoeken u!  
De TSO verzorgt het overblijven door middel van de 
inzet van vrijwilligers. De overblijfkracht is tijdens het 
overblijven verantwoordelijk voor de begeleiding van 
de kinderen in de klas en tijdens het buiten spelen. 
Daarnaast verzorgt de overblijfkracht het aanbieden 
van dranken (melk / water), fruit en/of groente. Zowel 
overblijfkrachten als ouders/verzorgers kunnen zich 
met vragen en problemen wenden tot de drie 
coördinatoren die de TSO ter beschikking heeft. 
Al een geruime tijd is er binnen de TSO een tekort aan 
vrijwilligers die het overblijven begeleiden. Soms 
worden er per dag dubbele klassen gedraaid door een overblijfkracht. 
  
Zonder de overblijfkrachten kan er geen tussenschoolse opvang georganiseerd worden! We 
kunnen alle hulp gebruiken. Heeft u op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag een vrij 
moment tussen 11.50 en 13.10 en interesse in het ondersteunen als overblijfkracht dan horen 
wij het graag. Neem contact op en kom gerust eens kijken. 
Voor een overblijfmoment ontvangt u 10 euro per keer en daarnaast mag uw kind(eren) op de 
dag van hulp bij het overblijven gratis gebruik maken van de TSO. 
Zonder uw hulp kan de TSO niet blijven voortbestaan, we heten daarom iedereen welkom of 
u nu één dag per week kan, de hele week of op oproepbasis. 
  
Voor meer informatie of vragen kunt u zich wenden tot onze coördinatoren 
Heidy van Nederkassel 
Jose Lauck 
Priscilla Frijters 
tso@ikcdeplaetse.net of via 06-11958804 

 

http://www.tso.bavoschool.net/
mailto:tso@ikcdeplaetse.net


                                                     

  

Vanuit de ouderraad 

Oproep 

We zijn op zoek naar hulpouders die zin hebben om te helpen met activiteiten waarbij de 
ouderraad aanwezig is. bijv. met het versieren van de school met o.a. sinterklaas en kerst. 
Heb je zin om te helpen dan kun je even een mailtje sturen naar ouderraad@ikcdeplaetse.net 

De ouderraad zorgt ook voor versnaperingen bij bepaalde activiteiten. Mocht je kind(eren) 
een bepaalde allergie hebben graag dit even doorgeven aan de ouderraad, zodat we hier 
rekening mee kunnen houden en voor een alternatief kunnen kijken. Wil je een allergie 
doorgeven dan kun je even een mailtje sturen naar ouderraad@ikcdeplaetse.net 

Mededelingen: 

Binnenkort krijgt u kind de brief mee voor de ouderbijdrage. Ben je benieuwd naar de 
financiële verantwoording van de ouderraad over het vorig schooljaar? Kijk dan snel op de 
website van de school. Hier kun je zien wat er allemaal gedaan wordt met de ouderbijdrage. 

Na de herfstvakantie wordt er vanuit de ouderraad weer een kledinginzameling 
georganiseerd. Verdere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.  

 

Nieuws vanuit Kober kinderopvang 
Terugblik zomervakantie 

De school was dicht maar de buitenschoolse opvang en kinderopvang uiteraard niet! Wat 

hebben ze leuke uitstapjes gemaakt naar Koeckers met de bus 115, naar de kinderboerderij 

en naar het Aardbeienterras. Maar ook heerlijke ijsje gegeten bij Bon appetit. Zowel de BSO 

als de kinderopvang zijn met de kinderen op pad geweest. Het was een lange warme 

vakantie en het thema: ‘Backpack je Gek’ was dan ook wel heel toepasselijk. Iedere week 

stond een ander land met leuke bijbehorend activiteiten centraal. Wat hebben we genoten 

met zijn allen en niet alleen de kinderen! 

Start nieuwe schooljaar 

In het nieuwe schooljaar werken we weer nauw samen met het onderwijs. Zo zijn de peuters 

die zijn overgaan naar de kleuters op hun eerste dagen begeleidt door de pedagogisch 

medewerkers. Wat fijn om nog even je vertrouwde juf terug te zien! 

Op de kinderopvang en peuteropvang zijn we weer enthousiast aan de slag gegaan met het 

thema Welkom Puk. De peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) was ook 6 weken met 

vakantie. Op de groep zijn verschillende activiteiten gedaan zoals ‘hoe heten alle kinderen 

ook alweer?’ Er zijn weer boeken gelezen en ze zijn volop aan de slag gegaan met verf. 

De komende maand gaan er weer peuters over naar de kleuterschool. Samen gaan ze met 

de pedagogisch medewerker een kijkje nemen in de nieuwe klas om daarna nog eens te 

oefenen. Voor veel kinderen is dit heel erg fijn om op deze laagdrempelige manier kennis te 

maken met de school. 

 

 



                                                     

  

Op de BSO 

Op de BSO zijn we ook van start gegaan met een nieuw thema: Back to School. De eerste 

dagen vertellen de kinderen over hun vakantie, hun nieuwe klaslokaal en over hun nieuw juf 

of meester en daarna gaan we lekker spelen en zijn er weer van allerlei workshops en 

activiteiten zoals Natuuryoga gedaan. 

De komende maand oktober (3 t/m 21 oktober) staat het thema: Kinderboekenmaand 

centraal. Hiermee sluiten we aan bij het thema Kinderboekenweek van het onderwijs. 

In bomen klimmen, hutten bouwen, dierensporen zoeken in het bos, zandkastelen maken, 

vliegeren, picknicken in het park, vogels spotten of een moestuintje maken in je eigen tuin. 

De natuur is overal om ons heen en buiten is er ook van alles te ontdekken en te doen! 

Deze maand hebben we allemaal verschillende groen activiteiten. Het thema van de 

Kinderboekenweek is dit jaar Gi-ga-groen! Wij maken er met zijn allen gewoon een leuke 

maand van. We gaan mooi knutselen, huisdierenbingo spelen, alles leren van Freek Vonk en 

nog veel meer! 

Sportheldjes 

In samenwerking met Fysiomore gaan we het 8 weeks project starten in de kinderopvang en 

peuteropvang genaamd: Sportheldjes. Dit project is ontwikkeld door Fysio for more en Kober 

kinderopvang. 

De kinderfysiotherapeute van Fysiomore zal gedurende 8 weken, wekelijks op locatie een 

sportles aan de peuters komen verzorgen. Tijdens deze lessen wordt (extra) individuele 

aandacht besteed aan de ontwikkeling van onder andere motoriek, sociaal-emotionele 

vaardigheden en zelfvertrouwen. Plezier in bewegen bij Sportheldjes staat voorop.  

Deze sportles zal in groepsverband plaatsvinden (maximaal 8 kinderen). De les is geschikt 

voor peuters van 2-4 jaar en vindt plaats onder begeleiding van een kinderfysiotherapeute en 

een pedagogisch medewerker die gespecialiseerd is in sport en spel. De lessen vinden 

plaats in het speellokaal van de Plaetse. 

Boekentips St. Bavo - September 2022 
Kinderboekenweek GiGaGroen 
Onderbouw 

Dit is ... natuur! - Kim Veenman 
Het is overal op de wereld: op het land, in het water en in de lucht. Je kunt het 
zien, maar soms ook niet, omdat het zo verschrikkelijk klein is. Het bestaat in de 
kou en in de warmte, in alle seizoenen. En zelf ben je ook een stukje van die 
natuur. Ga mee op reis en ontdek de natuur. 
 
Een leerzaam prentenboek voor kinderen over wat natuur is. Het boek laat zien 
dat natuur overal is, in de stad, in het heelal, in het water en in de lucht. Soms is 
het niet te zien omdat het zo klein is, maar het is er wel. Mensen zijn eigenlijk ook 
natuur. Met kleine stukjes informatie over allerlei zaken die met natuur te maken 
hebben. Vanaf 4 jaar. 

 
 



                                                     

  

Middenbouw 
Het schitterende samen boek - Yuval Zommer 

Dit boek is voor alle kinderen die graag in bomen klimmen, op blote voeten 
buiten rennen, in plassen springen, naar beestjes zoeken, met de vogels 
meezingen, sneeuwvlokken proeven en sterren tellen. Want we horen allemaal 
bij de natuur en de natuur hoort bij ons allemaal. 
Waar de mens wegkruipt onder een paraplu, gebruikt een volwassen eekhoorn 
zijn staart als paraplu. Waar de mens een huis bouwt, rolt de wielwebspin zich in 
een dood blad. Waar de zon de mens helpt om gezond en sterk te worden, 
hebben hagedissen de zon nodig om lichaamswarmte op te wekken. Dit en nog 
veel meer lees, zie, ontdek en leer je in dit 'prenten-informatie-boek' waarin de 
verbondenheid tussen mens en natuur (en vice versa!) centraal staat. Met 
zoekopdracht (verborgen voetsporen), 'samenwoorden' (= woordenlijst) en 
register. Vanaf ca. 6 t/m 9 jaar. 
 

Bovenbouw 
Super Groen – Thijs Goverde 
Helden en schurken van het voedselbos 
 
Grappig én interessant boek over de plantaardige bewoners van een voedselbos. 
Zo lees je dat boterbloemen superschurken zijn en dat je van een distel nóóit 
kunt winnen. Nee, dan de paardenbloem. Die zorgt er helemaal in zijn eentje 
voor dat het in de grond een beetje gezellig blijft voor regenwormen en collega-
planten. In dit boek ontdek je hoe spannend en boeiend de wereld van de 
planten is. Want wist je dat appelbomen eigenlijk allemaal een soort klonen zijn? 
En wat de overeenkomst is tussen grassen en croissantjes? 
 
Thijs Goverde ontdekte in zijn eigen voedselbos de magie van planten. En daar 
schreef hij heel erg grappige verhalen over, waar je ook nog veel van opsteekt. 

Feit: voor wie dit boek gelezen heeft, is een plant nooit meer zomaar een plant! Vanaf 9 jaar. 
 

Planning Nieuwsbrieven schooljaar 2022-2023  

Komend schooljaar zullen de nieuwsbrieven op donderdag verschijnen volgens onderstaande 

planning: 
  

  Nieuwsbrieven 

Nr 1 Do 22 sept Nr 7 Do 23 mrt 

Nr 2 Do 20 okt Nr 8 Do 20 apr 

Nr 3 Do 24 nov Nr 9 Do 8 juni 

Nr 4 Do 21 dec Nr 10 Do 13 juli 

Nr 5 Do 26 jan   

Nr 6 Do 16 feb   

 

Zet in je agenda 

 
29 sept               Ouder info avond PBS 
 
5 sept                 Studiedag, kinderen vrij  
 
29 sept               Ouder info avond PBS 
 
 
 

 

 
 

 



                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

  

 

 

   

     

   

       

  

Van Kinderraad 2021-2022 naar.... 
       

De Kinderraad 2022-2023 ! 
         

  

  

   

UITNODIGING 
   

  

VOOR HET AFSCHEID VAN DE KINDERRAAD 2021-2022 
   

  

EN VOOR DE INSTALLATIE VAN DE KINDERRAAD 2022-2023 
   

  

Wij nodigen u graag uit voor een speciale bijeenkomst van de kinderraad van de 
gemeente Zundert. Op donderdag 29 september neemt de Kinderraad 2021-
2022 officieel afscheid, en wordt de nieuwe Kinderraad 2022-2023 geïnstalleerd! 
Wij nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn. 
 
Tijdens de installatie presenteert de nieuwe Kinderraad de Top6 ideeënlijst, 
waarmee ze het komend schooljaar aan de slag gaat. En natuurlijk wordt de 
ambtsketen overhandigd aan kinderburgemeester Ties van Steen. 



                                                     

  

 

Wanneer: donderdag 29 september van 15:30 - 17:00 uur met aansluitende 
limonadeborrel 
Waar: Raadhuis, Markt 1 in Zundert  
Aanmelden: stuur voor 26 september een mail naar kinderraad@zundert.nl 
 
De bijeenkomst wordt ook live uitgezonden 
Dit doen we via https://zundert.notubiz.nl/live. Zo kunnen zoveel mogelijk 
mensen getuigen zijn van de installatie. Deel deze link daarom met vrienden en 
familie. En u kunt deze uitzending ook achteraf terugkijken. 
  

   

 

 

KRIJSBERGEN……. 

Wilt u nog ‘Krijspunten “ aanmelden? Doe dit dan vóór 30 september (zie mailadres hieronder)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kinderraad@zundert.nl?subject=Aanmelden%20Afscheid%20%26%20Installatie%20kinderraad%20op%2029%20september
https://gemeente-zundert.email-provider.eu/link/bt68da4djv/awy9fuqs8n/ss34kppsyk/vln6a2u8cr/lbv6gpnkjb


                                                     

  

 

 

 

 



                                                     

  

 

 

 

 

 



                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRATIS PROEFLES 
 

 

Musical 

Woensdag 

Koutershof 

Rijsbergen 

 
Musical 6 t/m 9 Jaar 

16:30-17:30 

 
Musical 10 t/m 15 jaar 

17:30-18:30 10 t/m 15 

jaar 

Dans 

Vrijdag – Koutershof 

– Rijsbergen 

Peuterdans 2 t/m 3 

jaar 

10:30 – 11:15 

 
Kleuterdans 4 t/m 5 

jaar 

16:00 – 16: 45 

 
Jazz/Street 6 t/m 8 jaar 

17:00 - 18:00 

 
Jazz/Street 9 t/m 11 

jaar 

18:00 – 19:00 

 
Jazz/Street 12 t/m 15 

jaar 

 19:00 – 20:00 

Schrijf je in 

info@basickx.nl 


