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Beste ouders

Bericht vanuit de directie
Community bouwt verder.

De samenwerking met Wij West wordt steeds
verder uitgebouwd. Voor u als ouder is er al
op diverse momenten in de week iets te doen.
Even op een rijtje:

Woensdag

Ruilwinkel open van 9.00-17.00 uur
Inloop
open van 8.30-10.30 uur
Klusdienst open op woensdagmiddag.

Zaterdag

Deze maand in de Nieuwsbrief:
• De directie bericht
* Community bouwt verder
* Kledingcontainer
* Meeneemtafel
• Schoolfoto verkoop
• Kerstviering
• Ruilwinkel ’t Santlopertje
• Bericht van de gemeente Tilburg
* Slachtoffer kinderopvang
belastingdienst
• Bericht van de ouderkamer
• Bericht van peuteropvang De Arc
* De Arc viert sinterklaas
• Vaste rubrieken zoals verjaardagen
en agenda

Ruilwinkel open van 12.00-17.00 uur
U kunt meedenken over de tuin.
U kunt meedenken over de inrichting van het gebouw.
U kunt bespreken wat u graag zou willen doen in het gebouw.
De klusdienst op woensdagmiddag biedt aan uw fiets te repareren tegen een
kleine vergoeding. Alleen materiaalkosten worden in rekening gebracht.

Kledingcontainer

De gemeente heeft besloten de kledingcontainer te vervangen voor
een nieuw model.
Deze container is van boven open. Daarom zullen we hem onder de
overkapping op de speelplaats plaatsen.
Dat betekent dat u alleen kleding kunt inleveren als de poorten open
zijn.
De huidige kledingcontainer wordt kort voor de kerstvakantie
opgehaald. De nieuwe container wordt op 4 januari geplaatst.

Meeneemtafel

De meeneemtafel staat op woensdag van 8.15-8.45 en op vrijdag van 11.3012.00 uur op de patio bij de blauwe poort.
Deze tafel wordt gevuld met etenswaren vanuit sponsoring.
Het staat iedereen vrij om daar producten te pakken die men kan gebruiken.
Als u iets weg te geven heeft kunt u dat er gewoon bijzetten.
Zo proberen we voor elkaar te zorgen.
Ook dat hoort bij een Community.
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Schoolfoto verkoop
De foto’s van de schoolfotograaf zijn klaar.
Wij willen een verkoop organiseren en de foto’s op school aanbieden.
Daarvoor bent u welkom op woensdag 16 december tussen 12:00 en 12:30
uur. De verkoop is, i.v.m. de coronamaatregelen, niet binnen maar buiten, op
de speelplaats onder het afdak. Blijf zo kort als mogelijk op de speelplaats.
Prijzen zijn:
€ 8,00 euro per set, 1 klassenfoto, 1 tienprint (pasfoto’s) en 1 portret 13/18
formaat, € 3,00 broer/zus foto
De foto’s kunnen alleen contant (liefst gepast) en ter plekke worden
afgerekend.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest op school langs te komen, dan
kunt u zich bij juffrouw Tonny melden om als nog op school de foto's te
bekijken en eventueel te kopen.
Wilt u foto’s (na)bestelling, stuur dan de fotograaf een email
(schoolkidsfotografie@home.nl) met de naam of namen van de kind(eren) en
de groep(en). Dan zorgen zij dat deze online komen en krijgt u van hen de
inloggegevens.

Kerstviering
Op donderdag 17 december vieren we de jaarlijkse Kerstviering. Op die dag
gaan alle kinderen de hele dag naar school: ochtend en middag. Om 15:00u
gaan alle kinderen naar huis en om 17:00u wordt iedereen weer terug op
school verwacht.
De Kerstviering zal anders zijn dan u gewend bent.
De school verzorgt een maaltijd voor de kinderen. Kinderen hoeven geen
hapjes van thuis mee te nemen.
Uw kind krijgt vandaag een uitnodiging mee voor deze viering. Bekijk deze
goed. Daarin staat onder andere hoe laat u uw kind kunt ophalen.

Ruilwinkel ’t Santlopertje
Elke woensdag van 9:00 tot 17:00 uur en zaterdag van
12:00 tot 17:00 uur is de ruilwinkel in het gebouw van Wij
West geopend. Ingang aan de kant van de tennisbaan.
Het lidmaatschap is gratis. Aanmelden in de winkel (legitimatie
meenemen)
U kunt er artikelen ruilen. Voor elk ingeleverd artikel krijgt u
punten, met deze punten kunt u iets uit de winkel uitzoeken.
De school is lid van de winkel. Mocht u voor een bepaald artikel, dat u graag
hebben wilt, niet voldoende punten hebben dan kunt u gebruik maken van het
tegoed van de school als u zegt dat u ouder van de Jeanne d’Arc bent.
De Ruilwinkel heeft een facebook pagina
https://www.facebook.com/Ruilwinkel-t-Santlopertje-216619512234192/
Hierop kunt u allerlei informatie vinden.
Loop eens vrijblijvend binnen!!
Contactpersoon jolanda.v.d.loo@gmail.com 06-83771018
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Bericht van de gemeente Tilburg
Slachtoffers kinderopvang belastingdienst

Mocht u een gedupeerde ouder zijn of kennen, dan verwijzen wij u door naar
de gemeente Tilburg.
Via onderstaande link vindt u hier meer informatie over:
https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/meldpunt-gedupeerdenkinderopvangtoeslag-affaire/

Bericht van de Ouderkamer

Basisschool Jeanne d ‘Arc en Peuteropvang De Arc (onderdeel van
Humankind)

Helaas kunnen we door het coronavirus voorlopig geen open inloop of
themabijeenkomsten voor grote groepen ouders organiseren in de
ouderkamer.
Wij vinden dat erg jammer en ook van ouders horen wij dat zij het contact in
de ouderkamer missen.
Natuurlijk gaan we wanneer dat weer kan met kleine groepjes ouders in de
ouderkamer de groepsinstructies voor VVE THUIS doen zodat u de materialen
in ontvangst kunt nemen om thuis samen met uw kind te kunnen gebruiken.
We willen daarnaast ook nog iets anders uitproberen: Online ouder
bijeenkomsten via TEAMS!
Er worden nog wel beperkt kleine groepjes ouders uitgenodigd. Ouders
ontvangen hiervoor altijd een schriftelijke uitnodiging.
Team van basisschool Jeanne d ‘Arc en peuteropvang De Arc
Intermediairs: Bahriye, Fatima
Coördinator: Ien

Bericht van peuteropvang De Arc
POV de Arc viert Sinterklaas
Op woensdag 3 December is Sinterklaas op POV de Arc langsgekomen.
We mochten liedjes zingen en hebben het “goedemorgenkringetje"
laten zien aan de Sint.
De Sint en zijn pieten vonden het erg gezellig en de kinderen mochten
met hem op de foto.
Toen we in de klas terugkwamen lagen de tafels vol met cadeaus, wat
zijn we toch verwend!
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We feliciteren ..…
DECEMBER
10
15
16
22
25
25
25
29
30
31
31
JANUARI
1
1
2
8
12

Groep
Juf Janske
Dursun
Aryan
Azat Adiya
Rahmie H
Katerina
Collin
Djonie
Juf Roos
Emma
Parrish
Arwa
Fadwa
Julia
Cengizhan
Ahmad

The Avengers
The Avengers
De Super Sonics
De Super Sonics
De Super Sonics
Lady Bug en Cat Noir
De super helden
The Avengers
Lady Bug en Cat Noir
Da Vinci
Groep
Lady Bug en Cat Noir
Lady Bug en Cat Noir
Da Vinci
Lady Bug en Cat Noir
Da Vinci

Agenda
Vrij 11 dec.
Ma 14 dec.

Weekviering door groep 3/4, 5/6, 7/8 en de kaarten voor de
jarige van december
MR-OR vergadering

Do 17 dec.

17:00 tot 19:00 uur Kerstviering

Vrij 18 dec.

Om 12:15 uur start de kerstvakantie tot ma. 4 januari

Ma 4 jan.

Hoofdluiscontrole

Di 12 jan.

Start 2e schoolthema

Wo. 13 jan.

Het ondersteuningsteam komt samen

Vrij 15 jan.
Di 19 jan.

Weekviering door groep 1/2, 4/5, 7/8 en de kaarten voor de
jarige van januari
Weekviering door groep 4/5

Wo. 20 jan.

Voorleesactiviteit voor de peuters en de kleuters

Wo. 20 jan.
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Het team van Jeanne d’Arc wenst u
allen fijne feestdagen en een goed en
gezond 2021!
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