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Januari 2020 

Beste ouders 
 

 
 

 
Bericht vanuit de directie. 
 
Acties in het onderwijs 
Op 30 en 31 januari zijn er landelijke acties in 
het onderwijs. Alle scholen van Xpect Primair 
zijn gesloten op deze dagen. Deze acties 
blijven nodig omdat in den Haag nog steeds 
niet doordringt dat we een fundamenteel 
GROOT PROBLEEM hebben in het onderwijs. 
Structureel investeren in onderwijs is 
noodzakelijk! 
Als ouders kunt u de acties ondersteunen door 
op onderstaande link de petitie vanuit ouders 
te ondertekenen. 
 
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie 

 

 

Onderwijspetitie - 

Petities.nl 
Wij. Iedereen die wil dat het kabinet 

structureel gaat investeren in het 

(basis)onderwijs. constateren. Dat het niet 

meer vanzelfsprekend is dat onze 

kinderen elke dag goed onderwijs krijgen. 
petities.nl 

 
“Leven” bij de buren 
In het pand naast de speelplaats (Schiphollaan 28) wordt gewerkt. Het pand 
wordt geschikt gemaakt om initiatieven van bewoners een plek te geven. De 
muur aan de kant van de speelplaats wordt gedeeltelijk vervangen voor een 
glazen pui waardoor de entree van het gebouw en de speelplaats van de 
school verbonden worden. Eerste initiatief dat gerealiseerd gaat worden is 
een ruikwinkel. 
Heeft u zelf ook een goed idee? 
Mocht u een plek zoeken voor activiteiten dan neem even contact op met 
Jopie de Bruin. Ik help u verder. 
 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 

• De directie bericht 

· Acties in het onderwijs 

· Leven bij de buren 

• Verzoek van bewoners uit de straat 

• Sportief bericht van meneer Roel 

* Naschoolse sport 

* Vakantietoernooi zaalvoetbal 

* Vakantietoernooi zwemmen en 

ijssport 

• Bericht vanuit de MR 

• Laatste nieuws van de ouderraad 

• Hoe en wat in de ouderkamer 

• Bericht van Stichting Leergeld 

• Bericht van de bibliotheek 

• Bericht over TryOut Cultuur 

• Vaste rubrieken zoals verjaardagen 

en agenda 

http://www.bsjeannedarc.nl/
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
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Verzoek van bewoners uit de straat 
 
Onze overburen vragen ons allen vriendelijk om auto's te parkeren op het 
trottoir vóór de school. Dat geeft hen ruimte om de eigen auto voor hun 
eigen voordeur te parkeren. Een kleine moeite voor ons allen, een groot 
plezier voor de overburen. Het zou heel fijn zijn als u hieraan meewerkt. 

 
Sportief bericht van meneer Roel 
Naschoolse sport 
Bijna elke week kan uw kind meedoen met de gratis naschoolse 
sportactiviteiten van meester Roel in de gymzaal 
(Schiphollaan 28).  
Groep 3, 4 en 5 kunnen op de donderdagen 
sporten van 15:00 tot 16:00 uur.  
Groep 6, 7 en 8 op de maandagen van 15:00 tot 
16:00 uur.  
Het programma kunt u vinden op het sportbord. 
Dit bord hangt voor het raam bij groep 4&5. Ook 
kunt u op de hoogte blijven van alle 
sportactiviteiten op de facebookpagina van 
‘meester Roel’. 
 
Vakantie toernooi zaalvoetbal 
Afgelopen vakantie heeft groep 7&8 meegedaan met het Vakantietoernooi 
zaalvoetbal. Ze hebben voor het toernooi nog een extra trainingswedstrijd 
gespeeld tegen/met basisschool Hubertus in de Pelikaan. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat ze tijdens het toernooi niet 1 doelpunt tegen hebben gekregen! 
Helaas was het net niet voldoende voor de poule overwinning maar leuk was 
het zeker. 
 
Vakantie toernooi Zwemmen en IJssport. 
Komende tijd staan er maar liefst 2 toernooien op de agenda. Zondag 8 
maart kun je gaan zwemmen en vrijdag 28 februari kun je schaatsen.  
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben vorige week al 
inschrijfformulieren meegekregen. Hierin staat meer informatie. Er hangen 
altijd extra formulieren aan de achterzijde (binnen in de school) van het 
sportbord mocht je je formulier kwijt zijn. 
Let op! Inschrijven kan alleen deze week nog. 
Vragen? bel meneer Roel 06-51330655  

 
Bericht vanuit de MR:  
  
Vraag vanuit de ouders: “mogen we foto’s maken tijdens de vieringen en die 
plaatsen in de groepsapp van de ouders? “  
De verantwoordelijkheid van het plaatsen van foto’s valt dan onder de 
ouders.  
Tijdens de MR vergadering van maandag 16 december 2019 is dit 
besproken.  
  
Nu is de regel niemand (ouders/verzorgers) maakt foto’s of filmpjes, school 
maakt foto’s en zet deze in de schoolapp.  
Standpunt MR: Laten zoals het is, omdat er ouders bijzijn die geen 
toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van foto’s/filmpjes van hun 
eigen kind. Als school willen we ook rekening houden met deze ouders.  Bij 
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het fotograferen tijdens vieringen, festiviteiten en uitstapjes is er een grote 
kans dat er ook andere kinderen op de foto staan. MR wil zich houden aan 
de vooraf gemaakte afspraken.   
  
Niemand (ouders/verzorgers) maakt foto’s of filmpjes, alleen teamleden 
maken foto’s en zetten deze in de schoolapp.  
  
School moet zich ook aan de afspraak houden om foto’s te maken tijdens 
vieringen. En deze te plaatsen in de schoolapp.  
  
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 29 januari Met School Maatschappelijk Werk aan tafel 
Woensdag 5 februari Groepsinstructie peuters/kleuters en met de OR 

aan tafel 
Woensdag 12 februari Met de leerkracht van groep 7/8 (info over VO) 

en IB-er aan tafel en inschrijven TryOut 
Woensdag 19 februari Knutselen met kleuters en Groepsinstructie 

groep 3 en 4 
 
Team van Jenaplanbasisschool Jeanne d ‘Arc en peuterspeelzaal Het Zand 
Projectmedewerker: Claire  
Intermediairs: Bahriye, Fatima  
Coördinator: Ien 

 
Bericht van Stichting Leergeld 
 
Er zijn nog spreekuren op: 
maandagen  17 februari en 16 maart van 
09.00-10.00 uur  in MFA het Kruispunt  
 

Verder is voor ouders uit Tilburg 
West het spreekuur bij de Voedselbank.  
Dat is elke 2 weken op vrijdag van 12.30-15.00 uur 
Vrijdagen in dit kwartaal: 31 januari, 14 februari, 28 februari, 
13 maart en 27 maart 

 
met vriendelijke groet, 
Tineke de Hoop  
vrijwilliger Stichting Leergeld Tilburg 
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Bericht van de bibliotheek  
 
Elke laatste vrijdag van de maand van 15:30 tot 17:00 
uur is in de bibliotheek een ‘werkplaats’ geopend waar 
leuke activiteiten zijn. 
Op vrijdag 31 januari is de ‘werkplaats’  weer open voor 
kinderen  6 t/m 8 jaar. Je gaat een controler maken. 
Deelname is gratis, aanmelden via 
sant@bibliotheekmb.nl. 

 
Bericht over TryOut Cultuur 
Try Out Cultuur weer van start in Tilburg  
Inschrijven vanaf woensdag 12 februari aanstaande!  
 
Kinderen uit het basisonderwijs in de gemeente Tilburg ontvangen 6 februari 
weer het Try Out Cultuur boekje. In dit boekje staan creatieve workshops 
waaraan basisschoolleerlingen kunnen deelnemen. Tegen een laagdrempelig 
tarief (soms zelfs gratis) kunnen de kinderen kennismaken met één of 
meerdere leuke workshops. De inschrijving start op woensdag 12 februari. 
Vorig jaar schreven er maar liefst 4.000 kinderen in op diverse 
kennismakingsworkshops.  
 
Leerlingen hoeven niet direct lid te worden, maar ze maken op een 
laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met cultuur. 
Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 schrijven zich vanaf woensdag 12 
februari 16.00 uur in op activiteiten via www.tryouttilburg.nl Tot die tijd is op 
deze website al van alles te bekijken.  

Voldoende keus voor creatievelingen Kinderen kunnen door dit initiatief 
kennismaken met meer dan 70 verschillende creatieve activiteiten zoals 
Beeldende kunst, Muziekinstrumenten, Fotografie, Keramiek, Koken, 
Knutselen, Schilderen, Schrijven, Rappen, Tekenen, Toneelspelen, Theater 
en Zingen. Kortom keus genoeg!  
 
Gemeentelijk sport- & cultuurbeleid Kinderen verbinden aan sport en cultuur 
is een van de speerpunten van het gemeentelijk sport- & cultuurbeleid. Try 
Out Sports & Try Out Cultuur zijn instrumenten die de gemeente Tilburg 
hiervoor inzet. Het geeft ieder kind de kans om zich te oriënteren op diverse 
takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om structureel aan de 
activiteiten deel te nemen.  
 
Meer informatie Voor meer informatie neem een kijkje op de website 
www.tryouttilburg.nl Of stuur een e-mail naar tryoutcultuur@tilburg.nl 

mailto:tryoutcultuur@tilburg.nl
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    We feliciteren ..…   

IN JANUARI 

23 Li Yi  De Draken 

23 Arsema  De Vuurvogels 

23 Justin  De heksen en tovenaars 

29 Raydjen  De Vuurvogels 

30 Enes  De Draken 

IN FEBRUARI    

1 Ceylin  De heksen en tovenaars 

2 Cengizhan  De Vuurvogels 

3 Manon  De Hansjes en Grietjes 

5 Dylan  De Vuurvogels 

5 Ziya  De Kabouters 

7 Lishany  De Hansjes en Grietjes 

8 Azra  De Kabouters 

15 Nazik  De Draken 

15 Emir  De Hansjes en Grietjes 

15  Juf Celia De Vuurvogels 

 
Agenda 
 

Do 30 jan Geen school in verband met landelijke staking 

Vrij 31 jan Geen school in verband met landelijke staking 

Ma 3 febr Weekopening door de Draken 

Ma 3 febr OR – MR vergadering 

Vrij 7 febr Weeksluiting de verjaardagskaarten van februari en de 
afsluiting van het 2e schoolthema “Sprookjes” 

Ma 17 febr Weekopening door de Kabouters 

Wo 19 febr Nieuwsbrief 6 

Vrij 21 febr Carnavalsviering  

 
 
 
 


