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Bericht vanuit de directie: 
In gebruik nemen nieuwe aula 
Op maandag 5 november hebben we, onder 
belangstelling van een aantal ouders, de 
verbouwde aula in gebruik genomen. 
De aula is omgetoverd tot een echt theater. 
De kinderen waren vooral gefascineerd door 
de soepele wijze waarop het toneelgordijn 
geopend en gesloten kan worden. 
Het theater is nog niet helemaal af. Er worden 

nog speciale 
theaterkisten 
gemaakt, er 
moet nog 
een stellage 
komen voor 

decorstukken,  en het achter gordijn komt nog 
op een andere rail te hangen zodat het kan 
worden opengeschoven. 
 
Gesprekkencyclus. 
In overleg met de MR hebben we de gesprekkencyclus definitief vastgesteld. 
In de 4e schoolweek (september) is er een kennismakingsgesprek waarbij 
kinderen, ouders en leerkracht bespreken waar zij aan gaan werken. 
In de 27e schoolweek (eerste week van maart) is er een gesprek over de 
schoolresultaten naar aanleiding van de toetsen. 
In de 39e week (voorlaatste schoolweek) is er een eindgesprek naar 
aanleiding van de toetsen. 
In voorgaande jaren was u van ons gewend dat er in november ook nog een 
gesprek plaatsvond. Dat is komen te vervallen ten gunste van het 
kennismakingsgesprek in september. 
Mocht u tussen het kennismakingsgesprek en het vorderingengesprek graag 
weten hoe het met uw kind gaat, dan kunt u altijd tussentijds een afspraak 
maken met de leerkracht. 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 
• Nieuwe leerkrachten stellen zich 

voor 

• De directie bericht 

* In gebruik nemen aula 

* Gesprekkencyclus  

* Pilot peuter/kleutergroep 

• Naschoolse activiteiten KBW 

• Sponsorloop 

* Bericht van Amara Foundation 

• Laatste nieuws van de OR 

(ouderraad) 

• Hoe en wat in de ouderkamer 

• Bericht van de bibliotheek 

* Voorlezen 

* Gratis boeken reserveren 

* Activiteiten voor kinderen en 

ouders 

• Vaste rubrieken zoals 

verjaardagen en agenda 

http://www.bsjeannedarc.nl/
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Pilot peuter/kleutergroep 
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs en op gelijke kansen om van 
het onderwijs te profiteren. Het is belangrijk dat zij een goede start kunnen 
maken op school. De goede start op school, kan vaak beter gemaakt worden 
als kinderen naar een peuterspeelzaal gaan of andere voorziening waar extra 
aandacht is voor spel en taal. Uit cijfers van de gemeente Tilburg blijkt dat 
ruim 50 % van de kinderen in Tilburg-West geen peuterspeelzaal bezoekt. 
Daarom is de school op zoek naar mogelijkheden om kinderen wel toegang te 
geven tot deze voorzieningen. 
In januari starten we in samenwerking met Kinderstad een proef. 8 peuters en 
8 kleuters zullen uitgenodigd worden hier aan deel te nemen. 3 keer per week 
komen zij in een peuter/kleuterklas. Er zal extra aandacht zijn voor spel, taal 
en de werkwijze in een kleuterklas. Ouders zullen extra betrokken worden bij 
de ontwikkeling van hun kind. Een pedagogisch medewerker en een leerkracht 
zullen de kinderen begeleiden. Daarnaast zullen we in samenwerking met 
GGD, Contour de Twern, Bibliotheek en Gemeente Tilburg op zoek gaan naar 
de redenen waarom ouders hun kind niet naar een Peuterspeelzaal brengen. 
Met de antwoorden die we vinden willen we kijken wat er moet veranderen in 
de wijk Tilburg-West om kinderen een goede start te laten maken. Het 
streven is om in augustus op alle vier de basisscholen en in samenwerking 
met bibliotheek en wijkcentra het aanbod aan te passen. 
We zijn nu op zoek naar peuters die nog niet naar een peuterspeelzaal gaan. 
Mocht u een gezin kennen? Dan hoor ik het graag. 
 

Naschoolse activiteiten Kinderboekenweek 

Afgelopen periode tijdens het thema ‘Kinderboekenweek - Vrienden’, zijn er 
weer naschoolse activiteiten geweest. 
Fijn om te zien dat er steeds meer 
kinderen deze naschoolse activiteiten 
weten te vinden! 
Er zijn 5 verschillende workshops 
aangeboden deze keer. Bij de 
onderbouw kon er wederom gekookt 
worden. Er waren maar liefst 19 
kinderen die vier weken lang 

enthousiast lekkere dingen hebben gemaakt! Een goede 
manier om gezonde snacks te eten voor 
de kinderen.     
Ook was er voor de groepen 1,2,3 en 4 
het maken van een eigen prentenboek. 
De kinderen hebben zelf hun eigen werk 
mogen maken en met verschillende 
materialen mogen werken. Na 
afloop hadden we 13 hele trotse 
kinderen die hun eigen werk mee 
naar huis kregen.     
In de midden- en bovenbouw waren 

er drie aanbieders. Als eerste konden de kinderen 
leren om een vlog en 
animatie te maken. Het was leuk om overal 
kinderen tegen te komen die hun eigen youtube-
filmpje aan het maken waren. En er is hen zelfs 
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geleerd om met een ‘green screen’ te werken. Zo stonden ze opeens voor een 
bekend gebouw of op het strand! 
 

Ook konden deze kinderen kiezen om graffiti te 
spuiten. Twee juffen van Kuddlezz hebben de 
kinderen van alles geleerd over de techniek en 
geschiedenis. Ze hebben twee hele mooie werken 
voor zichzelf gemaakt en deze meteen mee naar 
huis genomen. Ook hebben ze voor de hele 
school een kunstwerk 
gemaakt, dat binnenkort 
wordt onthult onder de 

overkapping. Zo kan de hele school ervan genieten.  
En als laatst zijn er 8 meiden bezig geweest met echte 
meiden-dingen. Zo hebben ze armbandjes gemaakt, 
bruisballen voor in bad en zijn ze bezig geweest met 
handlettering. De meiden hebben keihard gewerkt en 
soms het leek wel een feestje, zo gezellig was het! 
          
We zijn ontzettend blij met de aanbieders van de afgelopen periode. We 
hebben alleen maar positieve geluiden gehoord, van alle kanten. Ook de 
aanbieders waren heel enthousiast over de kinderen. Fijn te horen dat alle 
kinderen leuk en enthousiast mee hebben gedaan.  
We zijn ondertussen alweer hard bezig om voor de volgende periode 
aanbieders te zoeken om weer nieuwe, leuke workshops te geven. Binnenkort 
gaan we aan de kinderen vragen wat zij graag zouden leren bij thema ‘Kunst’. 
Als u als ouders een idee heeft over wat voor workshop u graag zou zien voor 
uw kind, horen we dit ook graag. U kunt dit doorgeven bij juf Tonny, juf Jitske 
of juf Suk Jing.  
 

Sponsorloop 
Bericht van de Amara Foundation. 

Aan de kinderen en het personeel van de Jeanne d’Arc 
school.  
Amara Foundation wil jullie via deze mail bedanken 
voor de geweldige donatie die we afgelopen maand 
weer hebben ontvangen. Ik (Lisanne) was de week 
voor de sponsorloop bij jullie op school om te vertellen 
over de kinderen in Kisumu en wat we met jullie geld 
doen. Maria was er tijdens de sponsorloop om jullie 
aan te moedigen en de cheque in ontvangst te nemen.  
Nu zijn we allebei in Kenia, in de stad Kisumu. Gisteren 
waren we in het St. Clare Childrenshome en we 

hebben daar de 50 nieuwe boeken die we gekocht hadden afgegeven.  
Van de leerkracht mochten de kinderen 
diezelfde middag al gaan lezen in de boeken. 
De grote kinderen helpen soms de jongere 
kinderen die niet zo goed kunnen lezen. 
Misschien gebeurt dat bij jullie op school ook 
wel! We hebben daarnaast natuurlijk ook 
weer schriften, potloden, gummen, 
puntenslijpers gekocht. Een gedeelte van het 
geld gebruiken we om schoolgeld te betalen 
voor een meisje wat bij een oma woont die 
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erg weinig geld heeft. Eerst woonde het meisje op St. Clare. Ik heb een foto 
van haar laten zien toen ik bij jullie was. Mede dankzij jullie donatie kan zij 
naar school blijven gaan!  
Heel veel groeten en Asanta Sana (dank je wel) van alle kinderen en natuurlijk 
ook van ons, Maria en Lisanne 
 

Bericht van de OR: 
 

orteamjeannedarc@outlook.com 

Het was weer een heel gezellig schoolontbijt waar alle kinderen samen met 
hun klasgenoten heerlijk hebben gegeten om te laten weten dat de dag 
beginnen met het ontbijt heel belangrijk is.  
 
Daarna zijn onze kleuters en groep 3/4 een gezellige boswandeling gaan 
maken, waar ze weer veel gevonden, gevoeld en gezien hebben. 
 
Vanaf zaterdag word het een spannende tijd. Dan komt Sinterklaas weer in 
ons land. Op 4 december zal hij samen met zijn Pieten onze school bezoeken.  
Wij hebben er al zin in. Geniet van de gezellige avonden. 
 

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. 
 

❖ 21 november: met de directie aan tafel 
❖ 28 november: groepsinstructie Piramide 
❖ 5 december:  kleuter – peuterviering 
❖ 12 december: groepsinstructie Piramide 

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

Bericht van de bibliotheek 
Voorlezen 
Leerlingen uit groep 7 en 8 van Jeanne d’Arc doen mee 
aan de Nationale voorleeswedstrijd. De leerlingen gaan zo mooi mogelijk 
voorlezen om verkozen te worden tot voorleeskampioen van de school. 
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Daarna gaat deze kampioen naar de volgende ronde om kampioen van Tilburg 
te kunnen worden, kampioen van Noord-Brabant en wie weet wel kampioen 
van heel Nederland! 
Maar ook al blijft het bij kampioen van de school, voorlezen is gewoon heel 
erg leuk om te doen! Laat de kinderen voorlezen voor aan broertjes en zusjes, 
aan opa’s en oma’s, ooms, tantes, neefjes en nichtjes, de hond, de poes of de 
goudvis en natuurlijk aan uzelf! Geniet en ontspan! 
Kinderen vinden het ook leuk om voorgelezen te worden. Ook als ze al heel 
goed zelf kunnen lezen. Het is een gezellig moment, ontspannen en echt even 
samen. Mooie boeken hiervoor zijn bijvoorbeeld: 
 
 

 
 
 
Gratis reserveren van boeken voor kinderen 
Mocht u een van bovenstaande boeken willen lenen en het boek is niet in 
bibliotheek ‘t Sant aanwezig, dan kunt u met het pasje van uw kind het boek 
gratis reserveren. U kunt tot 3 boeken per keer reserveren. U ontvangt een 
mail ter bevestiging van de reservering. Enige tijd later ontvangt u een mail 
waarin staat dat het boek voor u klaarstaat. U kunt het dan afhalen in de 
bibliotheek in de reserveringenkast. 
Vragen over het reserveren van boeken kunt u altijd stellen aan de 
medewerker van de bibliotheek.  
 
Activiteiten in de bibliotheek, ook voor ouders! 

• Informatie-avond over loverboys  

20 november, dinsdagavond 19:00-20:30 uur. 

In de Kennismakerij (Spoorzone) 

• Sinterklaas leest voor  

 21 november, woensdagmiddag 15:15 

tot 15:40 uur.  

In bibliotheek ’t Sant en 

 28 november, woensdag 14.35-15.00 

uur  

In Bibliotheek Tilburg Centrum 

• Voorleeshalfuurtje voor peuters en kleuters  

12 december, woensdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur  

In bibliotheek ‘t Sant  

 
 

 

https://webcat.bibliotheekmb.nl/cgi-bin/momredir.pl?size=300&ppn=355352184;isbn=9789044340105;key=814449;
https://webcat.bibliotheekmb.nl/cgi-bin/momredir.pl?size=300&lid=2017110823;ppn=412582910;isbn=9789401444620;key=2063066;
https://webcat.bibliotheekmb.nl/cgi-bin/momredir.pl?size=300&lid=2018125766;ppn=417098898;isbn=9789025875251;key=2083754;
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    We feliciteren ..…   

IN NOVEMBER  

16 Luciano De panters 

17 Shirley  Pluk van de petteflet 

18 Amber  Kikker en zijn vriendjes 

23 Amy  De panters 

23 Zayn De pottertjes 

25 Yenthe  De panters 

IN DECEMBER  

1 Mevlut  Kikker en zijn vriendjes 

6 Kuba  Dolfje weerwolfje 

 

Agenda 
Vrij. 16 nov. Weeksluiting door Boer Boris, Dolfje weerwolfje en de 

Panters 

Ma 19 nov. OR-vergadering 

Ma. 26 nov. Weekopening door Kikker en zijn vriendjes 

Di 4 dec. Sinterklaasviering 

Di 11 dec. Leerlingenraad  

Wo 12 dec. Nieuwsbrief 4 

 


