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September 2020 

Beste ouders 

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

• Bericht vanuit de directie 
* Graffiti workshops voor alle 

groepen 7-8 uit Tilburg-West.  
In de maand september komen de 
kinderen uit groep 7-8 van de scholen 
uit Tilburg West een Graffiti workshop 
volgen op ons schoolplein. Dit ter 
voorbereiding op het maken van een 
graffiti muurschildering op een muur bij 
het Westerpark. Deze muurschildering 
wordt gemaakt naar aanleiding van 
gesprekken van de kunstenaar met de 
kinderen over hun dromen. De 
muurschildering wordt onthuld op 
woensdag 30 september. U krijgt daar 
nog bericht van. 
 

* Wij West boekenkast. 
In de ontmoetingsruimte van Wij 
West staat een boekenkast met 
zwerfboeken. U mag deze boeken 
meenemen en u kunt er boeken 
neerzetten die u zelf kwijt wilt.  
 

* Ontbijten op woensdag in Wij West. 
Op woensdag van 8:00 tot 8:30 uur wordt er voor kinderen (en 
ouders) een ontbijt klaargezet in Wij West. Iedereen is welkom tot een 
maximum van 25 personen. Het is gratis. Het eerste ontbijt is op 16 
september. 
 

* Overblijven op school. 
Ook dit jaar kunnen kinderen weer overblijven op school. U heeft 
daarover een brief ontvangen in de tweede schoolweek. Het 
overblijven wordt gedaan door ouders in samenwerking met 
stamgroepleiders. Het overblijven wordt gecoördineerd door drie 
ouders. Daarin is een wisseling gekomen. De moeder van Amber uit 
groep 3-4, Jeanette heeft de plaats ingenomen van Gül. Door andere 
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werkzaamheden heeft Gül het coördinatorschap neergelegd. Wij 
hebben haar hartelijk bedankt voor haar inzet. Gül blijft nog wel  
2 dagen overblijfouder.  
 

* Hoofdluis controle. 
Aan het begin van het schooljaar zijn er luizen 
gepluisd. Het doet goed om te mogen melden dat er 
bij niemand van de gecontroleerde kinderen luizen of 
neten zijn aangetroffen  

 

* Gevonden voorwerpen.  
Vóór de vakantie zijn er een aantal voorwerpen en kledingstukken 
blijven liggen. Deze stallen we volgende week ( 14 t/m 18 september) 
uit op een tafel onder het grote afdak. Wat aan het einde van de week 
niet is meegenomen gaat naar de ruilwinkel in Wij West of in de 
container.  

 
• De sponsorloop 

De sponsorloop komt er weer aan en wel 30 september aanstaande. De 
kinderen mogen dit jaar een goed doel kiezen, zodat het voor de kinderen 
meer leeft waarvoor zij hun best doen. 

 

Helpt u mee? Hoe? Door zoveel mogelijk mensen om u heen te vragen of 
zij uw kind willen sponseren. Alvast bedankt  

 

• Schoolfotograaf   
Op 7 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.    

 
• Meedenkavond maandag 28 september om 19.00 uur 

We vragen u met enige regelmaat mee te denken met de 
school. We zijn erg nieuwsgierig naar hoe u de 
maatregelen en het onderwijs tot nu toe in  de Corona-tijd 
hebt ervaren. Wat heeft u als prettig en goed ervaren, wat 
vond u niet goed, wat kan volgens u wel wat beter? Graag 
gaan we daarover met u in gesprek op maandag 28 

september om 19.00 uur. Als u mee wilt denken wilt u zich dan opgeven 
bij juffrouw Tonny of bij juffrouw Jopie. We kunnen maximaal 15 ouders 
in het theater ontvangen. Vol=vol. 

 

• Ouderbijdrage 
Begin deze week hebt u de rekening voor de ouderbijdrage ontvangen. 
Om de betaling voor u en voor ons makkelijkere te maken, gaan we een 
proef doen met het versturen van een betaalverzoek. We starten de proef 
met  de kleutergroep. Als dit goed bevalt zullen we dit voor de andere 
groepen ook gaan toepassen. 

 

• Raad van Kinderen 
Dit schooljaar zitten de volgende kinderen in de “Raad van kinderen".  
* Lady Bug &Chat Noir  Benthe en Marwa 
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* Supersonics              Ceylin en Max 
* The Avengers            Arjen en Ilayda 
* Da Vinci                    Damian en Pawel 
Deze kinderen zullen namens alle kinderen van de school meepraten over 
de tops en tips van de school. Samen bedenken we plannen om de school 
nog beter te maken.  

 

• Stagiaire stelt zich voor 
Dag allemaal, Ik zal me even voorstellen aangezien ik 
hier sinds 27 augustus nieuw ben! Mijn naam is Imke 18 
jaar en ben 2de jaars onderwijsassistent, dit jaar loop ik 
hier stage in groep ½ de superhelden klas van Jolanda. 
Ik loop hier tot 9 juli 2021 stage. 
Deze opleiding past erg goed bij me omdat ik al jaren 
roep dat ik voor de klas wilt staan later. Na deze 
opleiding van 3 jaar wil ik nog door studeren naar de 
pabo. 
Ik zou het erg leuk vinden een keer een praatje met 
jullie te maken voor of na school tijd. Bij deze hoop ik dat jullie nu een 
idee hebben van wie ik ben. 
Hopelijk tot snel!  

 

• Try Out Sports voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 

 
Kies jouw favoriete sport !! 
* Vanaf 28 september kunnen alle kinderen van groep 3 t/m 8 weer 

inschrijven voor Try-Out Sports. Met Try-Out Sports kunnen zij een aantal 
weken een sport uitproberen voor slechts € 5,-.  Meerdere sporten 
uitproberen mag! 

* Flyer en website 
In de week van 21 september worden op school de Try-Out Sports 
flyers uitgedeeld. Alle belangrijke gegevens staan hierin vermeld.  

* Inschrijven kan vanaf maandag 28 september t/m zondag 18 oktober  
via www.tryouttilburg.nl  Direct ná aanmelding, ontvang  je per mail 
een inschrijfbevestiging.  

* Het is natuurlijk geweldig om samen met je vriendje of vriendinnetje te 
gaan sporten. Je moet dan samen achter de pc gaan zitten en om de 
beurt  aanmelden voor dezelfde sport. Je kunt meteen zien of er nog 
plek is. Geen plaats, dan kun je een andere keuze maken. Samen 
sporten is toch veel leuker! 

* Ivm Corona kan het zijn dat dit jaar een aantal sporten niet worden 
aangeboden!! 

* Voor meer informatie kun je contact opnemen met : 
Mieke Limpens, Afdeling Sportstimulering, Gemeente Tilburg 
013-532 58 78 / 06-86685044, Email: tryoutsports@tilburg.nl 

 

http://www.tryouttilburg.nl/
mailto:tryoutsports@tilburg.nl
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• Bericht van de Ouderkamer  
Basisschool Jeanne d ‘Arc en Peuteropvang De Arc (onderdeel van 
Humankind) 

 

     
   
U bent allen van harte welkom voor een kopje koffie of thee bij de inloop 
vanaf 8:30 uur. 
Daarna vinden wisselende activiteiten plaats. 
 
Team van basisschool Jeanne d ‘Arc en peuteropvang De Arc 
Intermediairs: Bahriye, Fatima  
Coördinator: Ien 

 

• Bericht van Stichting Leergeld 

 
Alle kinderen mogen meedoen! 

Leergeld helpt gezinnen met een laag inkomen 
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om kinderen mee te laten 
doen met desportclub, zwemles  of muziekles. Ook de kosten voor  het 
voortgezet onderwijs zijn voor steeds meer ouders niet op te brengen.  
Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen met kinderen van 4 tot 18 
jaar.  

Meedoenregeling 
Als u in aanmerking komt voor de Meedoenregeling van de gemeente 
Tilburg dan komt u ook in aanmerking voor hulp van Stichting 
Leergeld.  Op onze website leest u meer en kunt u meteen een 
aanvraag doen.  www.leergeld.nl/tilburg/   

Wat kunt u aanvragen?  
* Schoolkosten :   

Basisschool: Ouderbijdrage en bijdrage voor schoolreis of schoolkamp.  
Voortgezet onderwijs: Ouderbijdrage en een tegemoetkoming  voor 
schoolspullen zoals  schriften, kaftpapier, verplichte gymkleding. Als 
het nodig is een fiets (tweedehands) om naar school te fietsen, een 
laptop of computer. 

* Zwemles, diploma A en B 
* Eén naschoolse activiteit per kind per jaar: 

Sport: contributie  
Cultuur: muziekles, dansles  
Scouting: contributie 
Er is ook een  tegemoetkoming voor kleding en/of benodigdheden 

Krijg ik geld van Stichting Leergeld? 
Nee u krijgt geen geld. Stichting Leergeld werkt samen met heel veel 
verenigingen en organisaties. Als u een aanvraag doet en hij wordt 
goedgekeurd dan betaalt Leergeld de contributie direct aan de 
vereniging of organisatie. Voor de aanschaf van kleding, schoolspullen, 
laptop of een fiets  hebben we afspraken met winkels.  U krijgt dan de 

http://www.leergeld.nl/tilburg/
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laptop of fiets of ontvangt een pasje of bon met een tegoed om de 
spullen te kopen.   

Hulp nodig bij het aanvragen?  
In verband met de coronamaatregelen kunt u het best een aanvraag 
doen via onze website.  Misschien kan iemand in uw omgeving u 
hiermee helpen. Lukt dat niet dan hebben we op een aantal plekken al 
een spreekuur, dit staat op de website. Deze informatie  wordt steeds 
aangepast. www.leergeld.nl/tilburg/   

U kunt Stichting Leergeld ook bellen: 
Maandag tot en met donderdag van 09.00-12.30. Telefoon 
013-5801211 

 

• Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord 
(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, we werken volgens de Gewoon Gaaf 

methode. 

* 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 

* Volg ons op Jeugdtandverzorging_Tilburg voor alle ins en outs 
* Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling voor 

Jeugdtandverzorging 
 
 
 
 
 
 

http://www.leergeld.nl/tilburg/
http://www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl/
mailto:tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl


 

6 
 

 

    We feliciteren ..…   

AUGUSTUS   Groep 

1 Benthe  Lady Bug en Cat Noir 

2 Idries  De Super Sonics 

3 Salima  Da Vinci 

6 Roan  De super helden 

11 Jaysen  De super helden 

12 Ilayda  The Avengers 

13 Cattleya  De Super Sonics 

13 Cattlyana  De Super Sonics 

14 Farah  De Super Sonics 

16  Meneer Ronald 

21 Marwa  Lady Bug en Cat Noir 

25 Houd  De super helden 

26 Mike  Da Vinci 

27 Elaina  De super helden 

SEPTEMBER   Groep 

6 Zainedine  Da Vinci 

8 Dayshenelly  De Super Sonics 

18 Mohammad  Da Vinci 

19 Sjeng  Da Vinci 

21 Serenity  De super helden 

22 Yara  De super helden 

22 Lotte  Lady Bug en Cat Noir 

22 Remzi  The Avengers 

25 Koen  Da Vinci 

OKTOBER   Groep 

5 Shahd  Da Vinci 

6 Sophie  Lady Bug en Cat Noir 

 
Agenda 
 

15-17 sept Kennismakingsgesprekken kind, ouder, leerkracht 

Vr. 18 sept weekviering 

Di. 22 sept weekviering 

Wo. 30 sept sponsorloop 

Wo. 7 okt schoolfotograaf 

Wo. 7 okt Nieuwsbrief 2 

 


