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Beste ouders

Bericht vanuit de directie.
• Schiphollaan; huis van de wijk
Ja ja, het ziet er naar uit dat de
voorbereidingsgroep op 18 maart (= open dag
van onze school) de sleutel krijgt van “Het huis
van de wijk". Ondertussen zijn er al 5
initiatieven die een plaatsje hebben gekregen
in dit huis; een ruilwinkel, een klusdienst, een
kapperszaak, een gezondheidscoach, jongens
die jongeren willen helpen met
huiswerkbegeleiding e.d. een mental coach
voor jongeren. Mocht u een initiatief hebben of
iemand kennen die graag een plaatsje zou
willen krijgen in dit huis dan kan die zich
melden bij mij. Ik zorg dat uw vraag op de
goede plek terecht komt.

Deze maand in de Nieuwsbrief:
• De directie bericht
* Schiphollaan; wijk van de huis
* Te laat komen
* Naschools aanbod Cultuur
• Carnaval
• Ouderbijdrage
• Schoolmelk
• Red de koala
• Sportief bericht van meneer Roel
* Naschoolse sport
• Laatste nieuws van de ouderraad
• Hoe en wat in de ouderkamer
• Bericht van de bieb
• Workshop begrijpend lezen groep 7
en 8
• Vaste rubrieken zoals verjaardagen
en agenda

• 12 keer te laat: melden bij leerplichtambtenaar
Vanuit de leerplichtwet is de school het verplicht om bij de
leerplichtambtenaar te melden als kinderen structureel te laat komen. Onder
structureel wordt gezien 12 keer of meer. U krijgt dan een oproep van de
leerplichtambtenaar voor een gesprek. Als u wilt weten hoe vaak uw kind al
te laat is gekomen kunt u dit navragen bij juffrouw Tonny of de leerkracht.
• Naschools aanbod Cultuur
Na de carnavalsvakantie start het naschools aanbod Cultuur. Voor iedere
leeftijdsgroep zijn er twee workshops waaruit kinderen hebben kunnen
kiezen. De kinderen krijgen bericht in welke workshop zij zijn geplaatst.

Carnaval!!
De vakantie staat alweer bijna voor de deur. We
sluiten af met een carnavalsviering aanstaande
vrijdag 21 februari. We zullen beginnen met de
opening in de aula. De raad van 11 zal dan de
sleutel van de school overhandigd krijgen. Het is
natuurlijk leuk om verkleed te komen. We
verzamelen in de eigen klassen. Daarna zal er
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een opening zijn in de aula. Om 8:45 uur doet de raad van 11 zijn intrede.
Om 9:15 uur gaan wij beginnen met het opstellen van de optocht. We zullen
rond 9:30 uur vertrekken. Wij zullen door de Westermarkt lopen en lopen
ook door het Westerpark. Wij vragen u vriendelijk om uw kinderen geen
angstaanjagende pakken/ enge maskers te laten dragen. Wij vragen ook om
confetti en serpentine niet mee naar school te geven. Om 11:45 uur is de
afsluiting van de carnavalsmiddag en worden de jarigen van februari
gefeliciteerd. Uw kinderen sluiten dan nog even in de klas voor zij naar huis
zullen gaan.

Ouderbijdrage
Al vele van u heeft de ouderbijdrage betaald. Heel fijn, bedankt daarvoor.
Toch willen we, bij ouders die nog niet betaald hebben, de betaling onder de
aandacht brengen. Er komen weer feestelijke dagen aan, zoals o.a.
Carnaval, Pasen, Koningsspelen, Avondvierdaagse, de Feestweek met daarin
een Wereldfeest. We hebben het geld hard nodig om deze dagen voor de
kinderen extra feestelijk te maken.

Schoolmelk
Onze school is geselecteerd voor deelname aan de pilot gratis Schoolmelk.
De pilot zal vanaf 9 maart t/m 12 juni
plaatsvinden.
Het gaat om de weken 11 – 16 en weken 19 –
24.
Gedurende deze 11 weken leveren zij voor
de gehele school voor 2 dagen per week gratis
zuivel in grootverpakkingen. De zuivel varieert
van halfvolle melk (en karnemelk) in de ene
week tot yoghurt in de andere week. De school
kan zelf bepalen op welke dag en welk moment
de zuivel wordt uitgeschonken.

Wij vragen u zo snel mogelijk aan de leerkracht door te geven of u
kind een melkallergie heeft, dan kunnen we daar rekening mee
houden.

Red de koala
De actie van groep 3/4 ‘red
de koala’ was een geweldig
succes en drukbezocht. Met
een mooie opbrengst.
Bedankt voor alle hulp en
inzet.

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).
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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’.

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 4 maart
Woensdag 11 maart
Woensdag 18 maart
Woensdag 25 maart
Woensdag 1 april

‘Praten met je kind’ samen met de GGD en
bezoek aan de bibliotheek
In gesprek over leefbaarheid in de wijk samen
met Contour de Twern en met de OR aan tafel
Groepsinstructie peuters en kleuters
Thema GGD
Groepsinstructie groep 3 en 4

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

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 28 februari is de ‘werkplaats’ weer open voor
kinderen 9 t/m 12 jaar. Je gaat zelf een
minicomputertje programmeren. Krijg jij hem aan de
praat?? Deelname is gratis, aanmelden via sant@bibliotheekmb.nl.

Workshop BEGRIJPEND LEZEN groep 7 en 8
Voor veel kinderen blijft het lastig een tekst te doorgronden.
Van 2 maart tot de zomervakantie wordt de workshop ‘Begrijpend Lezen’ van
3 lesuren verspreid over 3 weken aangeboden, in verschillende buurthuizen
in Tilburg.
De eerste ronde krijgen kinderen in groep 8 leerlingen voorrang i.v.m.de
naderende eindtoets, maar ook groep 7 kinderen kunnen zich aanmelden.
Er vinden meerdere rondes plaats tot de zomervakantie. Mail voor het
complete data-, tijden- en locatie-overzicht. Losse lessen aan huis boeken is
ook mogelijk.
De workshop en lessen worden gegeven door een docent met
masteropleiding en > 20 jaar leservaring in voortgezet- en primair onderwijs.
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maximum 10 deelnemers - verfrissend en creatief programma - veel handige
leestips - tekstverbanden leggen- positif growth mindset - stoelen aan de
kant - slim tekstvragen beantwoorden - tekstopbouw - bedoeling van de
schrijver – inzicht trainen - praktische huiswerkopdracht- groei
zelfvertrouwen - rust eindtoets
Prijs van de workshop bedraagt 45 euro incl. lesmateriaal en een losse les
kost 20 euro per uur.
Er is veel belangstelling voor deze workshop en lessen, dus wacht niet te
lang. Bel of mail voor informatie en aanmelden: s.kaat1@upcmail.nl of
mobiel 06-13881363.

We feliciteren ..…
FEBRUARI
20
21
22

Meneer Gerard
Rama
Kai

De Draken
De Vuurvogels

Pawel
Djahmyla
Moaad
C-Ygyian
Bart
Damian
Ravi
Omer Elm
Kysjon
Reyam
Zein
Boaz

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

MAART
1
3
5
8
10
19
20
22
22
26
27
29

Vuurvogels
Kabouters
Draken
Draken
Vuurvogels
Vuurvogels
Hansjes en Grietjes
Kabouters
Dwergen
heksen en tovenaars
heksen en tovenaars
heksen en tovenaars
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Agenda
Vrij 21 febr
24 tot 28 febr

Carnavalsviering en de verjaardagskaarten van
februari worden uitgedeeld., daarna voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie

Ma 2 mrt

Hoofdluiscontrole

Di 3 mrt

Start van de naschoolse activiteiten

Wo. 4 mrt

1e rapport gaat mee naar huis

9 tot 12 mrt.
Ma 16 mrt

Deze week zijn leerkracht/ouder/kind gesprekken
n.a.v. het 1e rapport
Weekopening door de Vuurvogels

Ma 16 mrt

OR-MR vergadering

Wo 18 mrt

Open dag

Do 19 mrt

Lentefeest van Xpectprimair

Vr 20 mrt
Ma 30 mrt

Weeksluiting door de Dwergen, de Heksen en
Tovenaars, de Draken en de verjaardagskaarten van
maart worden uitgedeeld.
Start van de bloemenactie

Wo 1 april
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