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November 2019 

Beste ouders 
 

 
 
 

Bericht vanuit de directie 
 
Muzikale familievoorstelling in Theaters 
Tilburg. 
Ik ben super trots om u te kunnen melden 
dat twee van onze leerlingen Sienna en 
Pawel, mee gaan doen aan deze productie. 
Op donderdag 7 november hebben zij auditie 
gedaan samen met een aantal andere 
kinderen uit Tilburg. 
Op maandag 11 november hebben we bericht 
gekregen dat Sienna en Pawel alle twee een 
rol krijgen in deze theatervoorstelling. Zij 
gaan nu een paar weken oefenen met echte 
acteurs. 
Op vrijdag 29 november om 19.30 uur is 
de voorstelling te zien in Theaters Tilburg. U 
kunt kaartjes bestellen via 
www.theaterstilburg.nl. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact 
opnemen met Gwen Sengers. Zij is elke donderdag aanwezig in het 
kunstatelier van onze school. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op woensdag 20 november staat een kortingsbon in het Stadsnieuws. 

 
Schoolfoto’s 
 
Woensdag 30 oktober was de fotograaf op school om schoolfoto’s aan te 
bieden. Mocht u deze verkoop gemist hebben, dan kunt u de foto’s nog op 
school kopen. Ze liggen tot Kerstmis bij juffrouw Tonny. Daarna zijn ze 
alleen online te bestellen. 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 

• De directie bericht 

* Muzikale familievoorstelling in 

Theaters Tilburg 

• Schoolfoto’s 

• Schoolfruit  

• Vraag van de Kerstcommissie 

• Gevonden voorwerpen 

• Inzameling textiel 

• Sponsorloop 

• Sportief bericht van meneer Roel 

• Laatste nieuws van de ouderraad 

* Op zoek naar nieuwe leden 

* Sinterklaas 

* Wereldfeest  

• Hoe en wat in de ouderkamer 

• Vaste rubrieken zoals verjaardagen 

en agenda 

http://www.bsjeannedarc.nl/
http://www.theaterstilburg.nl/
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Schoolfruit 
 
Onze school kan dit jaar meedoen met het Europees 
schoolfruit en groente programma. Het programma loopt 
van week 46 tot week 16 van 2020.  
Dit houdt in dat gedurende een periode van 20 weken, 
drie dagen per week op woensdag, donderdag en vrijdag, 
uw kinderen op school fruit of groente krijgen 
aangeboden. Uw kind hoeft, in die periode, alleen op 
maandag en dinsdag fruit mee te nemen van thuis. 
 
 

Vraag van de kerstcommissie 
 
Willen jullie ons helpen met het verzamelen van potjes en bakjes voor 
kerst. De potjes willen wij sparen voor de onderbouw, zodat zij 
allemaal weer een mooi lichtje kunnen maken voor tijdens Kerstmis. 
Ook willen wij vragen om bakjes met deksels te verzamelen. Hierin 
kunnen wij restjes doen van het kerstdiner om verspilling tegen te 
gaan. Alvast bedankt! 
 

Gevonden voorwerpen 
 
De bak van de gevonden voorwerpen begint zich weer aardig te 
vullen. We zullen deze gevonden voorwerpen gedurende 2 weken op 
een tafel tegenover de administratie uitstallen.  
Kom kijken of er iets van uw kind bij ligt. Alles wat niet opgehaald is, 
wordt begin december opgeruimd. 
 

Inzameling Textiel 
 

Samen sparen voor het 2 jaarlijks schoolreisje door textiel te verzamelen. 
 

Onze school doet weer mee aan de textielinzamelactie 
van de gemeente Tilburg.  We helpen hiermee niet 
alleen het milieu, we verdienen er ook nog eens extra 
geld mee voor onze school. 
En dat kunnen we goed gebruiken!  
 
Ons doel 
Dit jaar hebben we gekozen om het geld dat we 
ermee verdienen, te gebruiken voor  het 2 jaarlijks 
schoolreisje. 
Om dit doel te behalen, hebben we jouw hulp nodig! 

U kunt het textiel kwijt in de speciale textielcontainer bij de poortingang aan 
de Tempelhofstraat. 
 
Textiel moet altijd apart ingezameld worden in speciale textielcontainers. 
Bijna al het textiel mag in de textielcontainer behalve sterk vervuild textiel.  
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Wel in de textielcontainer Niet in de textielcontainer 

▪ Kleding (mag ook kapotte kleding zijn) ▪ Vloerbedekking 

▪ Hand- en theedoeken, washandjes e.d. ▪ Matten en tapijt 

▪ Tafelkleden, stoffen servetten ▪ Matrassen 

▪ Dekbedhoezen, lakens, slopen, dekens ▪ Sterk vervuild textiel (met bijvoorbeeld 

verf of olievlekken) 

▪ Tassen  ▪ Andere soorten afval 

▪ Schoenen (schoenen per paar vastbinden)  

▪ Gordijnen en vitrage  

▪ Knuffeldieren   

 
Wat gebeurt er met ingezameld textiel?  
Ingezameld textiel wordt bij voorkeur opnieuw 
gebruikt of gedragen.  
Het deel van het textiel dat hier niet geschikt voor is, 
wordt gerecycled om bijvoorbeeld garen, 
vloerbedekking, dekens en vilt, vulling en 
isolatiemateriaal van te maken.  
 

Sponsorloop 
 
Project op de school San Antonio, Matagalpa, te financieren door basisschool 
Jeanne d’Arc, Tilburg 

Basisschool San Antonio 
heeft, net als veel andere 
scholen in Nicaragua, een 
ochtend- en een middag 
‘shift’. In totaal gaan er 
300 leerlingen naar school. 

 
Huidige situatie 
Er zijn twee toiletten. Van het toilet in de klas van de kleuters maakt 
iedereen gebruik, omdat van het andere toilet de leidingen stuk zijn. 

 
Inhoud project 
Men wil graag het niet-functionele 
toilet herstellen en dan in totaal twee 
toiletten en een urinoir realiseren. De 
beschikbare locatie daarvoor staat op 
bijgaande foto’s. 

 
Tevens is bijgevoegd een foto van het huidige toilet en een foto 
van de school (bovenaan). 
 
Kosten 
Het project kost 867 dollar. Dit kan worden gefinancierd met het geld dat is 
bijeengebracht met de sponsorloop. 

Namens alle kinderen en leerkrachten van de San Antonio school 
willen we iedereen bedankt voor hun inzet en donatie. 
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Een sportief bericht van meneer Roel 
City trainer Junior 
 
Zit jij in groep 6,7 of 8 en ben jij een leider en coach die het leuk vindt sport 
en spelletjes te begeleiden in de pauzes? Geef je dan op voor de cursus City 
Trainer Junior. 
 
We zijn op zoek naar kinderen die een voorbeeld willen zijn voor de jongere 
schoolgenoten. We zoeken sportleiders van de school die ervoor zorgen dat 
iedereen leuk met elkaar kan spelen. 
 
Je zal in 4 naschoolse lessen de basis van lesgeven aangeleerd krijgen en 
afsluiten met een examenactiviteit, daarna mag je in de pauzes les geven 
aan de andere klassen van de school. 
 
Lijkt het je leuk? Ben je een leider die een groep kan stimuleren met 
spelletjes? Geef je dan op bij meneer Roel om je talent te gebruiken!   
 
De cursus is op maandag 9 en 16 december en 6 en 13 januari van 15:00 tot 
16:30 uur. Let op, de lessen duren dus een half uur langer dan de reguliere 
naschoolse sport. 

 
Bericht van de OR:  

 
orteamjeannedarc@outlook.com  

 
 
Op zoek naar nieuwe ouderraadleden!  
De ouderraad is dringend op zoek naar creatieve, enthousiaste 
ouders die tijd en zin hebben om deel te nemen aan de ouderraad.   
Wat houdt dat in?   
Ongeveer 6x per jaar vindt er een vergadering plaats waar alle 
komende activiteiten en afgelopen activiteiten besproken worden. 
Ook kijken we dan wat er nog moet gebeuren, wie 
we daarvoor nodig hebben en hoe we elkaar kunnen helpen. Dit kan 
in overleg zijn op middagen en avonden.  Verder zijn wij de drijvende 
kracht vanuit de ouders bij de organisatie van de activiteiten binnen 
de school. Dit is altijd samen met een leerkracht.  
 
Sinterklaas.  
Er komt weer een gezellige en spannende tijd aan voor de kinderen, 
ook op school zullen we het gezellig maken met sinterklaas. Veel 
plezier allemaal!  
  
Wereldfeest !!!  
Op woensdag 8 juli zal op school een geweldig wereldfeest 
plaatsvinden.  
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Wij zijn op zoek naar ouders die ons daarbij willen helpen.   
Het zou geweldig zijn als er zo veel mogelijk culturen en landen 
vertegenwoordigd zijn, zodat er veel te zien is. Denk hierbij aan 
hapjes, kleding, spelletjes, feesten,  dansen of wat u maar graag zou 
willen laten zien aan de ouders en kinderen. We zouden graag 
groepjes ouders van iedere cultuur of land hebben waarvan 1 
aanspreekpunt, die samen met ons gaat nadenken over de invulling 
van deze middag.   
Wilt u meer informatie dan kunt u op sommige woensdagen uw 
vragen stellen in de ouderkamer bij  ‘met de ouderraad aan tafel’. 
Deze dagen worden aangekondigd op de uitnodigingen van de 
ouderkamer.  
Of u kunt uw vragen stellen aan Juf Micky (Groep 4/5) of Corina 
(ouderraad).  
Wij hebben er al zin in! U ook?   

 
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 13 november: Creatieve workshop en met de OR aan tafel 
* Woensdag 20 november: Groepsinstructie peuter-kleuter en uitleg 

bewegingsonderwijs door meneer Roel 
* Woensdag 27 november: Met directie aan tafel en groepsinstructie groep 

3 en 4 
* Woensdag 4 december: Spelletjes in het kader van Sinterklaas en bezoek 

van leesconsulente Antoinette van de Bibliotheek 
* Woensdag 11 december: Groepsinstructie peuter-kleuter en met de OR 

aan tafel 
 

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

IN NOVEMBER 

7 Aybars   De Hansjes en Grietjes 

7 Juf Natasja  De Kabouters 

9 Radinho   De heksen en tovenaars 

12 Ilkay   De Vuurvogels 

12 Juf Tessa  De Elfjes 

16 Luciano   De Vuurvogels 

18 Amber   De Dwergen 

19 Fadl   De Draken 

23 Zayn   De Vuurvogels 

IN DECEMBER 

1 Mevlut   De Hansjes en Grietjes 

1 Hiranur   De Kabouters 

 
Agenda 
 

Vrij 15 nov Weeksluiting door de Elfjes, de kabouters, de Hansjes en 
Grietjes en de Heksen en Tovenaars. 

Ma 25 nov  Weekopening door de Heksen en Tovenaars 

Vrij 29 nov Weeksluiting door de Dwergen, de Draken , de Vuurvogels 
en de jarige van november krijgen een verjaardagskaart. 

Do 5 dec Sinterklaas viering 

Wo 11 dec Nieuwsbrief 4 

 


