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maart 2021 

Beste ouders 
 

 
 
 
 

Bericht vanuit de directie 
 
Schooladviezen 
In de maand februari hebben de kinderen van 
groep 8 hun schooladvies gekregen. We zijn 
supertrots op de kinderen die naar beste 
vermogen hebben laten zien wat zij kunnen. 
2 kinderen hebben het advies HAVO/VWO 
gekregen, 2 kinderen HAVO, 2 kinderen 
Theoretische leerweg, 2 kinderen 
kader/theoretische leerweg, 1 kind basis en 2 
kinderen Topklas.  
We wensen hun veel succes bij de 
aanmelding en bij de eindtoets in april. Als 
kinderen bij de eindtoets hoger scoren dan 
hun advies, kan dit advies nog naar boven worden bijgesteld. 
 
Rapporten 
Van alle kinderen hebben we in kaart gebracht wat zij in het afgelopen half 
jaar hebben geleerd. U krijgt woensdag 3 maart het rapport te zien. U kunt dit 
voor-bespreken met uw kind. Het is fijn als u samen alvast nadenkt over wat 
u met de stamgroepleider wilt bespreken. In de week van 8 maart zijn de 
(online) driehoeksgesprekken.  
 

Juffrouw Esmé afwezig. 
Juffrouw Esmé is tijdelijk afwezig. Haar taak in groep 7/8 is overgenomen 
door juffrouw Micky. De taken van juffrouw Micky zijn overgenomen door 
juffrouw Jessica. 
 

Leuk 
In de komende tijd staan er in diverse stamgroepen leuke activiteiten gepland. 
Deze worden allemaal Coronaproof georganiseerd, net zoals het naschools 
aanbod. Via de groepsapp van de stamgroep van uw kind wordt u op de 
hoogte gehouden. Houd de berichten op uw telefoon in de gaten! 
 

 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 

• De directie bericht 

* Schooladviezen  

* Rapporten  

* Juffrouw Esmé afwezig 

* Leuk  

* Bereikbaarheid van ouders 

* Wij(k)ontbijt 

* Meeneemtafel 1 

* Meeneemtafel 2 

• Bericht van de ouderkamer 

• Bericht van peuteropvang De Arc 

• Bericht van de GGD over webinar 

• Bericht van sport BSO-Pelikaan 

• Vaste rubrieken zoals verjaardagen 

en agenda 

http://www.bsjeannedarc.nl/
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Bereikbaarheid van ouders 
In de huidige tijd van Corona is het soms nodig een groep gaandeweg de dag 
naar huis te sturen in verband met quarantaine-verplichting. Het is fijn als u 
ervoor zorgt dat de telefoonnummers die we tot onze beschikking hebben 
kloppen., Wilt u zo vriendelijk zijn dit even bij de stamgroepleider te 
controleren en eventuele wijzigingen direct door te geven? Alvast bedankt.  
 
Wij(k)ontbijt 

Het wij(k)ontbijt op woensdag ochtend is weer gestart. Vanaf 8.00 uur 
kunnen kinderen een gezond ontbijtje ophalen bij Wij West en meenemen 
naar de stamgroep. 
De lessen beginnen wel gewoon om 8.30 uur. Kinderen moeten dus uiterlijk 
om 8.20 uur hun ontbijt opgehaald hebben. 
 

Meeneemtafel  1 

Op donderdag is er een meeneemtafel met etenswaren. Voor ieder die dat 
kan gebruiken staan er allerlei verschillende dingen. U mag het zo meenemen. 
Mocht u thuis in uw kast iets hebben dat u wilt schenken aan de 
meeneemtafel, dan mag dat zeker ook. 
 

Meeneemtafel 2 
We krijgen regelmatig spullen aangeboden die nog goed bruikbaar zijn. Deze 
plaatsen Deze liggen tegenover de teamkamer op een tafel. Omdat u 
momenteel de school niet in mag leggen we regelmatig wat neer op de 
picknicktafel van de speelplaats. Pak gerust wat u kunt gebruiken.  

 
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 
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Bericht van peuteropvang De Arc 
Sinds één week zijn wij de trotse bezitters van een 
“Springlab.” 
Springlab is een beweegvloer, ontwikkelt door experts, 
waarbij kinderen leren te bewegen met heel het lichaam. 
Spelenderwijs leren wij kinderen hoe ze kunnen 

samenwerken, wat de kleur 
‘rood’ is, thema gerichte spelletjes en swingen we 
op de vrolijke liedjes die uit het Springlab komen.  
De kinderen vinden het ontzettend leuk, ze 
springen erop los 
én het is ook nog 
eens leerzaam. 
Ook de kinderen 

van stamgroep de Siperhelden maken gebruik 
van het Springlab. 

 

Bericht van de GGD 
Beste ouders. 
In maart hebben we weer enkele interessante Webinars gepland staan.  
Sommige Webinars zullen qua thema en/of doelgroep interessanter voor jou 
zijn dan anderen. Kies uit het aanbod wat past!  
  
* Mama, papa; Waar komen baby’s vandaan? – 9 maart 20.00-

21.15 uur 
Seksuele opvoeding is je kind begeleiden bij de seksuele ontwikkeling. Bij 
seksuele ontwikkeling gaat het over meer dan seksualiteit. Je helpt je kind 
bijvoorbeeld bij het ontdekken van het lichaam, van gevoelens, wat ze wel 
en niet willen en bij het sluiten van vriendschappen. Tijdens dit webinar 
geven we Elsbeth Reitzema van Kenniscentrum Rutgers het woord én 
gaan in gesprek met een ouder met focus op de leeftijdscategorie 0-12 
jaar. Aanmelden 

* Slaap je Fit – 11 maart 2021 08.30-9.00 uur 
Een goede nachtrust is net zo belangrijk als gezond eten en voldoende 
bewegen. Gedurende je slaap herstelt je lichaam zich, zowel mentaal en 
fysiek. Dit draagt bij aan een sterk immuunsysteem. Zo geef je virussen, 
zoals het coronavirus, minder kans om toe te slaan. 
Tijdens het Webinar ‘Slaap je fit’ ontvang je van leefstijlcoach Susan van 
Kempen een half uur lang praktische tips, inzichten en handvatten waar je 
direct mee aan de slag kunt. Aanmelden 

* Sociale verbinding & Zingeving – 25 maart 08.30-9.00 uur 
Door de coronacrisis hebben steeds meer mensen het gevoel dat zij in een 
sociaal isolement zijn beland. Een groeiend aantal mensen ervaart 
gevoelens van eenzaamheid. Naast gezonde voeding en beweging zijn 
sociale verbinding en zingeving  minstens zo belangrijk voor je. Aanmelden 

* Pubquiz van NIX – 1 april 2021 19.30-20.45 uur 
Door Corona ziet het uitgaansleven er voor jongeren anders uit. Maar na 
Corona zal dit weerop gaan leven. Is je zoon of dochter nu tussen de 15 
en 18 jaar, dan kan dat betekenen dat je kind zich in het uitgaansleven 
begeeft of gaat begeven. Door middel van een pub quiz en aan de hand 
van herkenbare sketches door Helder Theater gaan we in gesprek over 
middelengebruik en hoe je hierover met je kind kan praten. Novadic 
Kentron geeft hierover praktische handvatten. Aanmelden 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fseksuele-opvoeding-en-ontwikkeling-van-kinderen-0-12-jaar-wat-vertel-jij-jouw-kinderen&data=04%7C01%7CA.Wijffels%40ggdhvb.nl%7Cf603666a49874358cb3908d8d7e07ed2%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637496707299721831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sRPaC5S2a5Yt91Gbq8rFNlceVfdyS5iBNr%2B4%2BModVAs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fslaap-je-fit&data=04%7C01%7CA.Wijffels%40ggdhvb.nl%7Cf603666a49874358cb3908d8d7e07ed2%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637496707299731795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DNw5brQqgCemTP5bpObox0VLmxQB24U6Yrwg18Fp%2BkA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fcorona-en-welbevinden&data=04%7C01%7CA.Wijffels%40ggdhvb.nl%7Cf603666a49874358cb3908d8d7e07ed2%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637496707299731795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AFIARm6tVp5%2FTnLpMM4C5K79qpM4TodDm0qZ0py5JZM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2F210454294708053&data=04%7C01%7CA.Wijffels%40ggdhvb.nl%7Cf603666a49874358cb3908d8d7e07ed2%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637496707299741739%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8WKRnDIempT4POol6zdgATpdWsJnAYYHoqncrzdQe5U%3D&reserved=0
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Met vriendelijke groet, 
Vakgroep Gezondheidsbevordering 
GGD Hart voor Brabant 
 

Bericht van sport BSO-Pelikaan 
Sinds januari 2020 zijn wij gestart met Sport-BSO Pellikaan. Sommige 
kinderen van jullie school maken gebruik van Sport-BSO Pellikaan. 

Sport-BSO Pellikaan is een supergave locatie waar kinderen 
na school gebruik kunnen maken van de sporthallen, 
tennisbanen (binnen / buiten), squashbanen, padelbanen, 
danszalen, budozalen, buiten grasvelden en van het 
zwembad. Op deze locatie wordt namelijk ook zwemles 

aangeboden door Club Pellikaan. De medewerkers van Sport BSO Pellikaan 
zijn uiteraard pedagogisch geschoold, maar hebben daarnaast ook allemaal 
een sportieve achtergrond. De ideale combinatie voor een kind om na school 
te kunnen ontspannen en kennis te maken met verschillende sporten. 
Praktisch: 
* Er worden verschillende contracten aangeboden 52-weken(inclusief 

vakantieopvang), 40-weken (zonder vakantieopvang) en ook 12-weken 
(alleen vakantieopvang). Alle contracten zijn inclusief studiedagen op de 
dag dat je opvang afneemt. 

* Kinderen worden gratis naar school gebracht en van school gehaald (met 
taxivervoer van Taxi Korthout). 

* De locatie is gevestigd aan de Rueckertbaan 219, 5042 AE Tilburg. 
Contact: 
Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje 
op: www.kinderstadtilburg.nl/locaties/pellikaan en vraag meteen een 
rondleiding aan! Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Jurgen Wens 
Directeur Sport-BSO Pellikaan 
06-83201836, j.wens@kinderstadtilburg.nl 
  

 
 

 

    We feliciteren ..…   

MAART   Groep 

5 Moaad  Da Vinci 

8 C-Ygyian  The Avengers 

19 Damian  Da Vinci 

20 Ravi  Lady Bug en Cat Noir 

22 Omer  De super helden 

22 Lukysjon  De super helden 

22 Juf Suk-Jing  

26 Reyam  De Super Sonics 

27 Juf Micky De Super Sonics / The Avengers 

29 Boaz  De Super Sonics 

APRIL   Groep 

2 Lucas  De Super Sonics 

5 Igan  The Avengers 

http://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/pellikaan
mailto:j.wens@kinderstadtilburg.nl
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Agenda 
 
 

3 maart Kinderen krijgen hun voorjaarsrapport mee naar huis 

5 maart Weekviering vervalt i.v.m. de coronaregels 

8 - 12 maart Deze week zijn ouder/kind/leerkracht gesprekken 

17 maart Open dag 

18 maart Xpect lentefeest 

19 maart Weekviering vervalt i.v.m. de coronaregels 

23 maart Weekviering vervalt i.v.m. de coronaregels  

29 maart MR- en OR vergadering 

4 en 5 april 1e en 2e Paasdag 

7 april Nieuwsbrief 7 

 
 


