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              2 november 2017 

 
Agenda 
13-11-17: 1e rapport mee naar huis 
14-11-17: Terugkommoment schoolfotograaf 
16-11-17: Groep 5 en 6 naar voorstelling “waar niets gebeurd” 
16-11-17: Rapportgesprekken 
18-11-17: Intocht Sinterklaas 
20-11-17: Rapportgesprekken 
24-11-17: Groep 7 en 8 naar voorstelling “Heartbeat” 
30-11-17: Uitgave nieuwsbrief 
 

Mededeling vanuit de Verkeerswerkgroep: 
Veel ouders hebben geconstateerd dat er regelmatig door vrachtverkeer gebruik wordt 
gemaakt van de Maximiliaanlaan en de Sophiastraat waardoor de veiligheid voor de kinderen 
in het gedrang komt. De verkeerswerkgroep heeft dit meegenomen en is daarom in overleg 
gegaan met de gemeente. 
Dit heeft ertoe geleid dat de heer M. Daas (van de gemeente Waalre) het transportvervoer 
verzocht heeft om rekening te houden met de piekuren dat de kinderen komen en gaan. We 
hopen dat er hierdoor minder groot transport aanwezig is op de onderstaande momenten.  
 
Deze tijden voor de twee scholen en het kinderdagverblijf zijn: 
 
Maandag, dinsdag en donderdag 
08.15 - 08.45 uur 
12.00 - 12.30 uur 
13.00 - 13.30 uur 
15.15 - 15.45 uur 

Woensdag en vrijdag 
08.15 - 08.45 uur 
12.00 - 12.30 uur 
 

 
Heb je ook interesse om mee te denken over de verkeersveiligheid rond de school? Laat het 
ons weten! 
De verkeerswerkgroep 
sheesters@skozok.nl 
mvanderstoep@skozok.nl 
 

Oudervereniging 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het jaarverslag van de oudervereniging. 
Hierin kunt u uitgebreid lezen welke activiteiten de oudervereniging vorig schooljaar heeft 
georganiseerd. 
 

Informatieavond GGD “Bedplassen, daar wil je toch vanaf!  
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij 
vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het water 
belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 
november een informatieavond voor ouders van kinderen die 
regelmatig in bed plassen.  
 
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo 
plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer 
honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met 
opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een 
kind moeilijk wakker te krijgen.  
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Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt 
veranderen. 
 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van 
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u 
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende 
manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.  
 
U bent van harte welkom op dinsdag 7 november in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. 
Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur 
duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 
 
Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-
Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen 
kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via 
telefoonnummer 088 0031 422. 
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE  
IN AALST/WAALRE  
 
 
Groep vier van de  R.K. Basisschool De Wilderen Waalre Dorp 
   R.K. Basisschool Sint Christoffel Aalst 
   R.K. Basisschool De Drijfveer 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het schooljaar is al weer enige tijd aan de gang voor uw zoon of dochter. Ook het werkjaar 
in de parochie is alweer begonnen met daarin ook de voorbereiding op de eerste heilige 
communie. Daarom sturen wij u deze uitnodiging.  
 
Op zondag 3 juni 2018 houden we op 11.00 uur de feestelijke eerste communieviering 
in de Heilige Willibrorduskerk in Waalre Dorp en op zondag 10 juni 2018 om 09.30 uur 
de feestelijke eerste Communieviering in de Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk in Aalst. 
Graag willen wij uw dochter of zoon uitnodigen voor de voorbereidingsmomenten die hieraan 
voorafgaan. De voorbereiding bestaat uit een zestal ‘kinderbijeenkomsten’ en een aantal 
vieringen in de kerk. Aan de hand van het eerste communieproject ‘Ik vier met Jezus’ gaan 
we op weg naar die feestelijke dag in juni.  
 
U kunt uw zoon of dochter aanmelden voor deze voorbereiding via het mailadres: 
diakenwillibrord@gmail.com. U ontvangt dan een inschrijfformulier dat u kunt invullen en 
retourneren aan de pastorie in Aalst of Waalre. Het inschijfformulier kunt u ook op 
werkdagen tussen 9-12u ophalen aan de pastorie. Adres: Eindhovenseweg 63 of aan de 
pastorie in Waalre op maandag, dinsdag en donderdag van 9-12u. Adres: Markt 23.  
Kinderen die nog niet gedoopt zijn – en hun eerste communie willen ontvangen -  kunnen in 
de komende maanden het doopsel ontvangen in een korte plechtigheid (individuele 
doopviering).  
 
Verder houden we als communiewerkgroep een infomiddag op vrijdagmiddag 10 
november om 16.00 uur in de pastorie van de Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk in Aalst. 
Eindhovenseweg 63 (ingang via de tuinpoort kerkzijde) 
 
Mocht u vragen hebben rond de voorbereiding van de eerste communie, dan kunt u het 
beste de mail van de diaken gebruiken (zie hierboven).  
Samen willen we Kerk zijn in onze kerkdorpen van Aalst en Waalre. Oud & jong, iedereen 
mag meedoen! Welkom!!! 
 
Met vriendelijke groet, Diaken Bas Leijtens  


