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Beste ouders 
 

 
 
 
 

Bericht vanuit de directie 
 
Logopedie op school 
Als uw kind logopedie nodig heeft is het 
mogelijk dat op school te volgen. Voordeel 
daarvan is dat er geen reistijd verloren gaat 
en dat de lijntjes kind-ouders-logopedist-
school heel kort zijn. Dat helpt om tot een 
gezamenlijke aanpak te komen.   
Vanuit de praktijk “Taalreis” is er een paar 
dagen per week een logopedist op school.  Zij heeft hier een behandelruimte. 
Als u informatie wilt over mogelijkheden kunt u haar rechtstreeks mailen 
j.segers@detaalreis.nl 
Het is voor u goed om te weten dat u deze logopedie zelf dient te regelen. U 
bent namelijk zelf client. De school heeft hier geen rol bij.  
 
Wij West 
We zijn bij WIJ WEST bezig een (online) kookboek te maken met recepten uit 
West en willen daar zoveel mogelijk recepten in verzamelen van leuke 
buurtbewoners. Het liefst zo divers mogelijk. Heb je misschien een lekker 
recept dat je thuis graag maakt? Of weet je iemand in Tilburg West die lekker 
kan koken en een lekker recept heeft? Mag simpel, mag moeilijk, zo lang het 
maar lekker is. ;) Je kan je recept mailen naar kellyvdbosch@gmail.com 

🥗🍴🍳 

 
Meeneemtafel 
Door sponsoring is het mogelijk geweest om 6 weken een meeneemtafel in te 
richten. Daar is goed gebruik van gemaakt door een aantal gezinnen. 
De komende tijd zal de meeneemtafel worden ingericht vanuit WIJ WEST. 
Omdat het ontbijt daar geen doorgang kan vinden door Corona en 
schoolsluiting zijn er middelen beschikbaar. De meeneemtafel zal iedere 
vrijdag vanaf 11.30 uur ingericht worden op de speelplaats.  

 
 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 

• De directie bericht 

* Logopedie op school 

* Wij West 

* Meeneemtafel 

• Bericht van de ouderkamer 

• Bericht van peuteropvang De Arc 

• Bericht van Wijzer in het onderwijs 

• Bericht van Plein013 

• Vaste rubrieken zoals verjaardagen 

en agenda 

http://www.bsjeannedarc.nl/
mailto:j.segers@taalreis.nl
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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 is open voor peuters die gebruik maken van de noodopvang. 
Deze week zijn wij begonnen met het thema “Eet smakelijk. 
We hebben verschillende spelletjes met de kinderen gedaan die in het teken 
staan van eten. Misschien kunt u deze spelletjes thuis ook spelen. 
 
Hier spelen we het spelletje “Wat proef je?” 
Doe een blinddoek om en laat uw kind verschillende  

etenswaren proeven. Bijvoorbeeld pindakaas, 
jam of een stukje citroen. 
 
Laat uw kind een eigen placemat inkleuren.  
 
Hier een fruitpuzzel. 
Teken verschillende soorten fruit. Knip 

deze over de helft en laat uw kind de puzzel weer  
bij elkaar zoeken. 

 
Bericht van Wijzer in het onderwijs 
 

Om ook in de nabij toekomst voldoende 
gekwalificeerde professionals te kunnen 
garanderen op de scholen in de regio 013, zijn 
meerdere projecten opgezet, waaronder de 

wervingscampagne Wijzer in het onderwijs.  
Meer informatie hierover is te vinden op www.wijzerinhetonderwijs.nl  

 

http://www.wijzerinhetonderwijs.nl/
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Bericht van Plein013 
 
Voor het nieuwe schooljaar is de OPR op zoek naar: 

• 3 OPR-leden namens de oudergeleding regulier 

onderwijs 

• 2 OPR-leden namens de personeelsgeleding regulier 

onderwijs 

• 1 OPR-lid namens de personeelslgeleding speciaal 

basis onderwijs 

• 1OPR-lid namens de oudergeleding speciaal 

onderwijs 

Wat doet een OPR lid? 
1. We praten mee over en hebben invloed op de manier waarop het 

beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs 
georganiseerd wordt; 

2. We denken mee over de manier waarop extra ondersteuning aan 
kinderen geboden kan worden; 

3. We bouwen kennis en kunde op over het bredere netwerk van 
scholen; 

4. We bouwen kennis op over Passend Onderwijs. 
 

Tijdsinvestering 
De OPR vergadert minimaal 6 x per jaar, 2 uur per keer. U wordt geacht voor 
de vergadering de toegezonden stukken te lezen. Naast de vergadertijd kan 
het zijn dat er bepaalde actiepunten uitgevoerd moeten worden.  
 
Interesse voor kandidatuur? 
Geïnteresseerde kandidaten melden zichzelf direct aan via het mailadres van 
de OPR: opr@plein013.nl vóór 28 februari 2021! 
De beschikbaar gestelde kandidaten ontvangen via de mail een uitnodiging 
om een korte persoonlijke motivatie op te stellen. 
Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen per geleding dan zal er een 
verkiezing plaatsvinden. 
Op 1 maart 2021 ontvangen dan alle MR-en een kieslijst.  
Voor meer informatie zie: http://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-en-
regels/ondersteuningsplanraad/  
 
Vergoeding 
Ouders: Als lid van de OPR heeft u recht op een vrijwilligersvergoeding per 
vergadering. 
Personeel: Personeelsleden krijgen vergoeding in uren binnen hun 
normjaartaak. 
 
Stelt u zich beschikbaar? 
 
Wilt u zich beschikbaar stellen als OPR lid? Meld u dan nu aan door een mail 
te sturen naar opr@plein013.nl  
Met vriendelijke groet, 
Verkiezingscommissie OPR Plein 013 

 
 
 

mailto:opr@plein013.nl
http://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-en-regels/ondersteuningsplanraad/
http://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-en-regels/ondersteuningsplanraad/
mailto:opr@plein013.nl


 

4 
 

 

    We feliciteren ..…   

JANUARI   

23 Li Yi  The Avengers 

23 Justin  The Avengers 

29 Raydjen  Da Vinci 

30 Enes  Da Vinci 

FEBRUARI   Groep 

1 Ceylin  De Super Sonics 

2 Cengizhan  Da Vinci 

3 Manon De Super Sonics 

5 Ziya  Lady Bug en Cat Noir 

5 Irvano Da Vinci 

7 Lishany  De Super Sonics 

8 Azra  De super helden 

11 Djenny  De super helden 

15 Nazik  Da Vinci 

15 Juf Celia Da Vinci 

15 Emir  The Avengers 

20 Meneer Gerard  

21 Rama  The Avengers 

22 Kai  Da Vinci 

MAART   Groep 

1 Pawel  Da Vinci 

3 Djahmyla  Lady Bug en Cat Noir 

 
 
Agenda 
 

Vrij. 5 febr. Verlengde schooldag lessen van 8:30 tot 14:00 uur  

15-19 febr. Carnavalsvakantie 

Ma. 1 mrt. Xpectprimair studiedag 

Wo. 3 mrt.  Kinderen krijgen hun 1e rapport 

Wo. 3 mrt. Nieuwsbrief 6  

 
 


