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Oktober 2019 

Beste ouders 
 

 
 
 
 

Bericht vanuit de directie 
 
Ondersteuning van ouders en jonge 
kinderen 
Zoals u weet zijn we het aanbod van 0 tot 
14 jaar aan het ontwikkelen en 
verbeteren. Samenwerken met ouders om 
kinderen te ondersteunen bij hun 
ontwikkeling staat centraal. We beginnen 
bij het aanbod van 0-4 jaar. Een eerste 
stap is de peuter/kleutergroep, een 
tweede stap is Meet & Play op 
maandagochtend. In samenwerking met 
gemeente, GGd en R-newt zijn we hier 
met hart en ziel voor aan het werk. Het is 
belangrijk dat u laat weten waar u 
behoefte aan heeft zodat we dat mee 
kunnen nemen in het ontwikkelen van onze plannen.  
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad is weer gekozen. Dit schooljaar zitten de volgende 
kinderen erin: 
De Vuurvogels:               Moessen en Erfan 
De Draken:                     Lina en Enes 
De Heksen & tovenaars:   Berkay  
De kinderen gaan eerst in alle stamgroepen vragen wat er dit schooljaar 
aangepakt moet gaan worden. 
Daarna gaan we plannen maken. 
Op 13 november komen alle leerlingenraden van Xpect Primair bij elkaar op 
basisschool Vijf Hoeven om te vertellen wat zij doen en waarom zij hun school 
bijzonder vinden. 
 

 
 
 
 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 
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Stagiaires stellen zich voor 
Juf Rowen. 

Mijn naam is Rowen van Steenberge en ik ben 20 jaar. In 
mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten. 
Ik hou van gezelligheid, en ik vind het leuk om uit eten te 
gaan.  
Ik kom uit Zeeland, maar ik ben dit jaar verhuist naar 
Tilburg voor mijn Studie. 
Ik studeer de opleiding Pedagogiek aan Fontys hogeschool  
en ik kom dit hele schooljaar stage lopen op donderdag 

(midden- en bovenbouw). 
Ik ben hier voor de ontwikkeling van kinderen op pedagogisch vlak 
(bijvoorbeeld, omgaan met elkaar, met zichzelf of met dingen die gebeuren in 
de omgeving en achterstanden in ontwikkeling).  
Wat is pedagogiek? 
Een pedagoog houdt zich bezig met de opvoeding, de ontwikkeling en het 
gedrag van kinderen. Ik zal dit jaar dus vooral bezig zijn met het begeleiden 
en ondersteunen van één kind of een groepje kinderen.  
Als jullie nog vragen hebben, spreek mij dan gerust even aan. 
Groetjes, Rowen  
 
Juf Carlotte 

Ik wil mijzelf graag even voorstellen aan jullie. Mijn naam is 
Charlotte Schoonus, ben 19 jaar en zit in het derde jaar van 
Roc Onderwijsassistent in Tilburg. Samen met mijn ouders, 
zus en broertje woon ik in de Reeshof. Het komende jaar 
ga ik stage lopen in groep 4/5 bij juffrouw Micky. Ik zal er 
op maandag en dinsdag zijn. En de eerste 10 weken ook op 
woensdag. 
Buiten dat ik naar Roc Onderwijsassistent ga en stage ga 

lopen, heb ik ook andere hobby's, waaronder de sport hockey. Ook vind ik het 
leuk om met vriendinnen wat af te spreken en om ergens een hapje te eten. 
Om op vakantie te gaan vind ik ook altijd heel leuk. Omdat allemaal te doen 
heb ik ook een bijbaantje, waar ik met veel plezier werk.  
Ik verheug me op het komende jaar in groep 4/5, waar ik veel hoop te leren 
en een leuke tijd heb met de leerlingen en leerkrachten van deze school! 
Heeft u verder nog vragen aan mij, spreek me dan gerust een keer aan! 
 
Juf Kelly 

Bij deze wil ik me graag aan jullie voorstellen, Ik ben Kelly 
Diepens en ik ben 32 jaar. Ik ben in september van dit 
jaar gestart met een thuisstudie Onderwijsassistent. Ik 
ben deze studie op latere leeftijd pas gestart. Dit komt 
omdat ik dit vak pas heb ontdekt toen onze oudste zoon 
naar de basisschool ging. Ik wist al langer dat mijn passie 
meer lag bij het werken met kinderen dan in de 
detailhandel.  

Ik ben op dit moment naast mijn studie namelijk nog werkzaam in een 
damesmode zaak. Daar waar ik al 13 jaar werk. Ik woon zelf met mijn man en 
twee zoontjes van 6 en 4 jaar in Tilburg. En nu ook onze jongste naar school 
is heb ik meer tijd om me te focussen op mijn opleiding. 
Ik hoop uiteraard mijn baan uiteindelijk in te kunnen wisselen naar een baan 
als onderwijsassistent. Dat zou echt tof zijn! Maar eerst maar eens mijn 
diploma halen. 
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Om dat doel te bereiken heb ik ook ervaring in de praktijk nodig. Ik sta nu 
samen met juffrouw Esmé iedere dinsdag op de stamgroep 7/8 ‘De 
Vuurvogels’ Ik heb er mega veel zin in om daar iedere week meer te 
ontdekken van het vak onderwijsassistent.   
Dus mocht u een nieuw gezicht tegenkomen op Jeanne d ‘arc dat is die van 
mij! Nu heeft u er een verhaal bij en een foto natuurlijk ook.  Wie weet tot 
ziens! 
Groetjes Kelly  

 

De sponsorloop 
De sponsorloop was 25 september. We hebben dit jaar gekozen voor een 
nieuw goed doel “Tilburg stedenband Matagalpa”.  

De opbrengst is € 730,76, een 
fantastische opbrengst!  
Van het geld kan schoolgeld en 
schoolmateriaal voor kinderen in 

Matagalpa betaald worden, zodat ze naar school kunnen en niet hoeven te 
werken. 
Bedankt aan alle sponsoren en helpers bij de sponsorloop. 
 

Schoolfotograaf 
Vandaag is de schoolfotograaf op school geweest en heeft weer mooie foto’s 
van alle kinderen gemaakt. 
Net als vorig jaar zal de fotograaf op school komen om de foto’s aan te 
bieden. Op 30 oktober en 6 november beide dagen van 11:45 tot 12:45 uur.  
U kunt ze komen bekijken en meteen kopen als u ze wilt hebben.  
De foto’s zullen daarna nog enkele weken bij de administratie liggen voor 
degene die een van deze dagen niet kunnen. 
 

Tentoonstelling 1 november 
Afgelopen maandag is tijdens de weekopening het 1e schoolthema van dit 
schooljaar geopend, het thema is in het teken van de Kinderboekenweek 
‘Reizen’. De kinderen gaan aan de slag om een mooie tentoonstelling samen 
te stellen. Met deze tentoonstelling wordt op vrijdag 1 november het 
schoolthema afgesloten. U bent dan tussen 11:00 en 12:00 uur van harte 
welkom om de werkstukken te bekijken. 
 
Bericht over Tilburg University 
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie graag informeren over de Junior 
Night University, een (gratis) wetenschapsprogramma van 
Tilburg University voor kinderen in de leeftijd van 9 – 14 jaar (en hun ouders). 
Zij willen kinderen kennis laten maken met wetenschap, door het hen zelf te 
laten ervaren. Er zijn mini-colleges door 
wetenschappers en leuke workshops. Junior 
Night University vindt plaats op 3 oktober, 18.30 
– 20.00 uur op de campus van 
Tilburg University. Neem eens een kijkje op de 

websitehttps://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/academic-forum/night-
university/programma/junior-night-university-24 
Er zijn namelijk bepaalde workshops waar je van te voren voor aan moet 
melden. 
 

 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/academic-forum/night-university/programma/junior-night-university-24
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/academic-forum/night-university/programma/junior-night-university-24


 

4 
 

Informatie over Stichting MOVE 
Stichting Move koppelt kinderen uit de stamgroep de Vuurvogels aan 
(Engelstalige) studenten. Door hen samen in actie te laten komen voor hun 
buurt merken de kinderen wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun 
eigen leefomgeving kunnen hebben. Op deze manier laten zij hen ontdekken 
dat zij de wereld kunnen veranderen en leren ze hun eigen talenten 
ontwikkelen. Door middel van een aantal lessen, een wijkverkenning, een leuk 
uitstapje én een feestelijke afsluiting, werken de kinderen toe naar een 
geslaagd project voor de wijk! Wát ze precies gaan doen zullen zij samen met 
de studenten en wijkbewoners gaan onderzoeken.  
 
 

Sportief bericht van meneer Roel 
Try Out Sports voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 
Kies jouw favoriete sport !! 
 

 
 
Wil jij net zo goed leren voetballen als Frenkie de Jong of Vivianne Miedema , 
boksen als Rico Verhoeven of tennissen als Kiki Bertens? Heb jij  altijd al eens 
willen turnen of zijn dansen of karate helemaal jouw ding? Dan is dit je kans! 
Vanaf 23 september kun je weer inschrijven voor Try-Out Sports. Met Try-Out 
Sports kun je een aantal weken een sport uitproberen voor slechts € 5,-   
Je mag maximaal drie sporten uitproberen. 
 
Flyer en website 
In de week van 16 september zijn in de groepen 3 t/m 8 de Try-Out Sports 
flyers uitgedeeld. Alle belangrijke gegevens staan hierin vermeld. 
 
Inschrijven vanaf maandag 23 september  via www.sportintilburg.nl/TOS  
De inschrijving sluit  zondag 13 oktober.  
Direct ná je 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?! Veel succes, 
 
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.sportintilburg.nl/
mailto:tryoutsports@tilburg.nl
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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. 
 
* Woensdag 9 oktober: Groepsinstructie 3 en voorlezen door leesconsulente 

Antoinette voor ouders van kinderen uit de groepen 1 en 2 
* Woensdag 16 oktober: Gesloten vanwege de herfstvakantie 
* Woensdag 23 oktober: Groepsinstructie peuters en kleuters VVE THUIS en 

aan tafel met de ouderraad 
* Woensdag 30 oktober: Schoolmaatschappelijk werk op bezoek 
* Woensdag 6 november: Schoolontbijt en herfstwandeling 

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

Bericht van de sport-BSO Pelikaan 
Vanaf 1 januari 2020 gaat Sport-BSO Pellikaan opnieuw en vernieuwd open. 
Deze locatie is gevestigd aan de Rueckertbaan 219, 5042 AE Tilburg. 
Vanaf deze dag zullen kunnen kinderen van jullie school van deze Sport-BSO 
gebruik gaan maken. 
In het verleden is er ook een samenwerking geweest tussen 

jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc en Sport-
BSO Pellikaan. 
Sport-BSO Pellikaan wordt helemaal nieuw. 
We mogen gebruik maken van de 
sporthallen, tennisbanen (binnen / buiten), 
squashbanen, padelbanen, danszalen, 

budozalen, buiten grasvelden en van het zwembad. Op deze locatie wordt er 
ook zwemles aangeboden door Club Pellikaan. 
We bieden zowel VSO als BSO aan op Sport-BSO Pellikaan. Kinderen worden 
zonder extra kosten naar school gebracht en van school opgehaald. 
Neem alvast even een kijkje op onze 
website https://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/pellikaan 
Als jullie vragen hebben neem dan contact op met; 
Jurgen Wens 
Directeur Sport-BSO Pellikaan 
06-83201836, j.wens@kinderstadtilburg.nl 
 
 
 
 

https://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/pellikaan
mailto:j.wens@kinderstadtilburg.nl
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    We feliciteren ..…   

IN OKTOBER 
2 Juf Michelle De heksen en tovenaars en de Draken 

4 Juf Jolanda De Kabouters en de Dwergen 

5 Shahd  De Vuurvogels 

6 Sophie  De Dwergen 

8 Sienna  De Vuurvogels 

14 Lina  De Draken 

16 Sana  De Kabouters 

23 Maisam  De Hansjes en Grietjes 

27 Berfin D De heksen en tovenaars 

NOVEMBER    

5 Thaksha  De Draken 

5 Juf Jopie  

6 Mayla  De Kabouters 

 
Agenda 
 

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

Vr. 11 okt. Weeksluiting door de Kabouter, de Hansjes en Grietjes, de 
Vuurvogels en de jarige van september krijgen een 
verjaardagskaart. 
 

14 t/m 18 okt. Herfstvakantie  

Ma. 21 okt. hoofdluiscontrole 

Vr. 1 nov.  Het 1e schoolthema: Kinderboekenweek wordt afgesloten 
met een tentoonstelling van 11:00 tot 12:00 uur. 
 

Ma. 4 nov. Weekopening door de Kabouters 

Wo. 6 nov. Nationaal schoolontbijt 

Wo. 6 nov. Herfstwandeling peuters en kleuters 

Wo. 6 nov.  Nieuwsbrief 3 

 


