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September 2019 

Beste ouders 

 
 
 
De 1e Nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 
ligt voor u. Veel leesplezier. 
 

Bericht vanuit de directie 
 

✓ Het schooljaar is weer van start! 
We hebben een uitzonderlijk positieve start 
gemaakt aan het begin van het schooljaar. 
Zowel kinderen als team hebben er 
ontzettend veel zin in. Ook ouders gaan weer 
graag over tot de gewone routines. Welkom 
allemaal weer, we gaan er een mooi jaar van 
maken! 
 

✓ Algemene ouderavond 

Tijdens de algemene ouderavond hebben we 53 ouders mogen begroeten. We 
hebben een korte samenvatting gegeven van wat we dit schooljaar gaan doen 
en we hebben gesproken over de AVG en het maken van foto's. 
Daarna zijn de ouders naar de klassen gegaan waar zij een kijkje hebben 
gekregen in het nieuwe schooljaar van hun kind. 
We hebben gevraagd om klassen- en hulpouders. Deze ouders gaan met de 
stamgroepleider van hun kind aan de slag om de organisatie rondom de 
stamgroep van hun kind mee te ondersteunen op allerlei vlak. Mocht u willen 
helpen dan kunt u intekenen bij de stamgroepleider van uw kind. 
Ouders die niet naar de algemene ouderavond hebben kunnen komen vragen 
we een andere afspraak te maken met de stamgroepleider van hun kind. 
 

✓ Toestemming voor foto's 

Tijdens de ouderavond hebben we laten zien voor hoeveel kinderen er geen 
toestemming gegeven wordt om foto's te publiceren. Dat heeft tot gevolg dat 
we bijna geen foto's in de app kunnen zetten. Een aantal ouders geven aan 
dat zij geen bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto's op de app, maar 
dat het plaatsen van foto's op de (openbare) website, facebook en twitter 
voor hen wel problematisch is. Daarom wil ik u verzoeken te overwegen om 
toestemming te geven voor het plaatsen van foto's op de app, als u dit nog 
niet gedaan heeft. De foto's staan dan in een afgeschermd gedeelte en 
kunnen alleen door ouders van de school bekeken worden. We plaatsen geen 
foto's op website, facebook en twitter waarbij het kind herkenbaar in beeld is 
tenzij daar toestemming voor is van de ouders.  

Deze maand in de Nieuwsbrief: 

• De directie bericht 

✓ Het schooljaar is weer van start 

✓ Algemene ouderavond 

✓ Toestemming voor foto’s 

• Juf Jolanda stelt zich voor 

• Sponsorloop op Jeanne d’Arc 

• Schoolfotograaf 

• Laatste nieuws van de OR 

(ouderraad) 

• Hoe en wat in de ouderkamer 

• Bericht van de jeugdtandverzorging 

• Vaste rubrieken zoals verjaardagen 

en agenda 
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Als u nog geen toestemming voor de app hebt gegeven kunt u daar bij Tonny 
een formulier voor invullen. Geen formulier betekent dat er geen toestemming 
is.  
Ouders mogen ten alle tijden bij Tonny inzien wat zij hebben ingevuld en de 
toestemming wijzigen. 
 

Juf Jolanda stelt zich voor 
 
Mijn naam is Jolanda van Poppel. Ik ben 53 jaar en ben samen met mijn kat 
woonachtig in Tilburg.  
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op basisschool Jeanne d’Arc in de 2 
kleutergroepen. Maandag en dinsdag bij de kabouters en woensdag, 
donderdag en vrijdag bij de dwergen. 
In mijn vrije tijd wandel, lees en tuinier ik graag. Ook speel ik saxofoon.  
Ik hoop er samen met de kinderen, ouders en team een leerzaam schooljaar 
van te maken. 

 
 

 
De sponsorloop 
 
De sponsorloop komt er weer aan en wel 25 september aanstaande. We 
hebben dit jaar gekozen voor een nieuw goed doel “Tilburg stedenband 
Matagalpa”.  
De keus om voor dit doel de sponsorloop te houden komt voort uit het thema 
van de Kinderboekenweek ”Op reis”. Matagalpa is een stad in Nicaragua. De 
stichting ondersteunt deze stad op veel vlakken. Denk aan microkredieten 
voor vrouwen en ondersteuning van koffieboeren.  
De opbrengst van de loop gaat naar de scholen in deze stad. In samenspraak 
met de gemeente daar wordt er gekeken wat er nodig is.  
Vanuit de stichting is er een lessenserie waar een aantal groepen mee aan de 
slag gaan. In of voor de Kinderboekenweek komen er leerkrachten vanuit 
Matagalpa naar Tilburg en waarschijnlijk ook naar onze school om de 
opbrengst in ontvangst te nemen.  
We sluiten de Kinderboekenweek af met een tentoonstelling door de hele 
school. Iedere groep kiest één of twee landen, om aan te werken. Voor de 
kleuters ligt het thema dichter bij huis.  
 
Wilt u meer weten over deze stichting 
kijk dan op: 
www.tilburg-matagalpa.nl 
 
Helpt u mee? Hoe? Door zoveel mogelijk mensen om u heen te vragen of zij 
uw kind willen sponseren. 
Alvast bedankt 
 

 
 

http://www.tilburg-matagalpa.nl/
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Schoolfotograaf  

 
Op 2 oktober bezoekt de schoolfotograaf onze school.  
Binnenkort krijgt uw kind een kaart mee, waarop u uw voorkeur 
kunt aangeven op welke manier uw kind gefotografeerd mag worden. Lever 
deze kaart zo snel mogelijk in bij de leerkracht van uw kind. Voor de fotograaf 
is het van groot belang dat alle kaarten worden ingeleverd.  
De broertjes zusjes foto’s worden aan het eind van de ochtend gemaakt.   
 

Bericht van de OR: 
 
 

orteamjeannedarc@outlook.com 

Hallo allemaal, 
Het schooljaar is weer begonnen. De ouderraad heeft de eerste bijeenkomst 
achter de rug. We hebben gekeken naar de projecten waar we ons mee 
bemoeien. En dat is best veel werk voor het aantal mensen in de ouderraad 
namelijk Aart, Michel, Corina, Ronald en Micky. Gelukkig is er na de 
informatieavond een nieuw lid bijgekomen, Sahar (moeder van Liyam uit 
groep 1). Zij zal zich in de nieuwe nieuwsbrief aan u voorstellen, welkom. 
Omdat het voor een van de leden (Corina) het laatste jaar is zal het prettig 
zijn wanneer er mensen zich aan melden voor de ouderraad.  
 
De ouderraad zorgt onder andere voor budget van allerlei activiteiten, regelen 
boodschappen en zorgen samen met de leerkrachten dat er veel leuke dingen 
op school gedaan worden. De taken zijn  goed verdeeld zodat we twee of drie 
activiteiten op ons lijstje hebben staan.  
 
We gaan er met plezier mee aan de slag en vragen u om eens goed na te 
denken of u iets kunt beteken voor school. Wanneer er meerdere ouders 
samen één activiteit meehelpen dan is het voor iedereen prettig werken.  
 
We hopen dat u nieuwsgierig geworden bent, met vragen hierover kunt u 
altijd terecht bij juf Micky of Jopie. Tot snel. 
 

Bericht van de Ouderkamer  
Basisschool Jeanne d ‘Arc en Peuterspeelzaal Het zand 

       
 

U bent allen van harte welkom voor een kopje koffie of thee bij de inloop 
vanaf 8:30 uur. 
Daarna vinden wisselende activiteiten plaats. 
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* Woensdag 11 september: Groepsinstructie groep 3-4 en aansluitend 
informatie over LEFF door de GGD 

* Woensdag 18 september: De schoolverpleegkundige komt op bezoek en 
aansluitend groepsinstructie peuters -kleuters 

* Woensdag 25 september: De schoolmaatschappelijk werkster komt op 
bezoek en aan tafel met de OR  

* Woensdag 2 oktober: Naar de bibliotheek met groep 3 
 

Team van basisschool Jeanne d ‘Arc en peuterspeelzaal Het Zand 
Projectmedewerker: Claire  
Intermediairs: Bahriye, Fatima  
Coördinator: Ien 
 

Bericht van de jeugdtandverzorging 
 
(Jeugdtandverzorging Tilburg) is een tandartspraktijk speciaal voor kinderen 
De voordelen voor schoolgaande kinderen: 
- Als extra service halen we kinderen op van school en brengen ze terug na 

de behandeling. 

- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen. 

- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet momenten betekenen 

voor je tanden. 

- Wij sturen u na de behandeling een kort verslag. 

- Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft dan bespreken 

we dat met u. 

- De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vanuit de 

basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risico. 

Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet onder de 

basisverzekering. 

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de jeugdtandverzorging? 
Voor meer informatie of aanmelden kunt u onze 
website bezoeken 
www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl of contact met 
ons opnemen: 013-5430533.  
Wij laten u graag de praktijk zien en beantwoorden 
al uw vragen!                          
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg – Noord 
  
Monteverdistraat 69 
5049 EV Tilburg 
Telefoon: 013-5430533 
E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl/
mailto:tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl
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    We feliciteren ..…   

IN AUGUSTUS 
1 Benthe  De Hansjes en Grietjes 

2 Idries  De Hansjes en Grietjes 

3 Salima  De Draken 

5 Houd  De Dwergen 

12 Ilayda  De heksen en tovenaars 

13 Cattleya  De Hansjes en Grietjes 

13 Cattlyana  De Hansjes en Grietjes 

21 Marwa  De Dwergen 

23 Lisa  De Hansjes en Grietjes 

26 Mike  De Vuurvogels 

IN SEPTEMBER  

6 Zainedine  De Draken 

15 Mert  De Vuurvogels 

18 Mohammad  De Draken 

19 Sjeng  De Vuurvogels 

22 Lotte  De Dwergen 

22 Remzi  De Draken 

25 Koen  De Draken 

 
Agenda 
 

Vrij 6 sept. Weeksluiting door de groep van de Kabouters, de Hansjes en 
Grietjes en de Vuurvogels. De jarige kinderen van augustus 
krijgen een verjaardagskaart. 
 

Di 10 sept. Kennismakingsgesprekken Kind-ouder-stamgroepleider 

Wo 11 sept. Het ondersteuningsteam komt samen 

Do 12 sept. Kennismakingsgesprekken Kind-ouder-stamgroepleider 

Vrij 20 sept. Weeksluiting door de groep van de Elfjes, de Dwergen, de 
Heksen en Tovenaars en de Draken 
 

Ma 23 sept.  Weekopening door de Vuurvogels 

Wo 25 sept.  Sponsorloop  

Ma 30 sept. Weekopening van schoolthema 1: de Kinderboekenweek 

Ma 30 sept MR OR vergadering 

Di 1 okt Start 1e leerarrangement 

Wo 2 okt. De schoolfotograaf is op school 

Wo 2 okt. Nieuwsbrief 2 

Vr. 4 okt. XpectPrimair studiedag, alle kinderen zijn vrij. 

 


