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april 2021 

Beste ouders 
 

 
 

Bericht vanuit de directie 
Online onderwijs 
Het komt regelmatig voor dat kinderen thuis 
zijn i.v.m. corona gerelateerde maatregelen, 
maar niet ziek zijn. Voor deze kinderen 
verzorgen we onderwijs vanuit school. Zij 
hebben online contact met de 
stamgroepleider en kunnen hun materialen 
van de weektaak op laten halen op school. 
Heeft u geen laptop? Dan kunt u deze lenen 
op school. Alle kinderen, van groep 1 tot en 
met 8 hebben een teams-account. Via teams 
onderhouden zij contact met de groep. 
Laten we er samen voor zorgen dat kinderen 
ook thuis mee kunnen doen met de lessen 
zodat hun leerontwikkeling ongehinderd door 
kan gaan. 
Heeft u tips of adviezen nodig over hoe u uw kind kunt begeleiden, dan neem 
gerust contact op met de stamgroepleider. 

 

Afscheid Jennemieke, schoolmaatschappelijk werk 
Beste ouders, en/ of verzorgers maar vooral kinderen,  
Per 7 april zal mijn collega, Karin Beijer, de nieuwe schoolmaatschappelijk werker 
van jullie school zijn.  
Het voelde drie jaar geleden als een warm welkom en heb er met veel plezier 
gewerkt. Jullie zijn een mooie school waar plezier, ontwikkeling en verbinding 
voelbaar is.  
Dank voor de vele gesprekken en het vertrouwen in jullie. Wie weet dat ik jullie 
nog eens tegenkom, want ik ga werken in het voortgezet onderwijs als 
schoolmaatschappelijk werker.  
Vanaf nu kunnen jullie Karin op woensdag in de gangen tegenkomen. En anders is 
ze bereikbaar op het volgende e-mailadres: k.beijer@toegangtilburg.nl.  
Veel geluk en gezondheid toegewenst in deze bijzondere tijd. Pas goed op elkaar. 
Groetjes, Jennemieke  

 

Nieuw ouderlid voor de GMR 
Susan Nelen, moeder van Yara groep 1/2, stelt zich beschikbaar namens Jeanne 
d'Arc voor de GMR als ouderlid.  
Eind van dit schooljaar zijn er verkiezingen bij de GMR en kan Susan zich officieel 
als kandidaat beschikbaar stellen. Mochten zich dan vanuit Jeanne d'Arc  meer 
ouders kandidaat stellen dan volgen er verkiezingen.  

Deze maand in de Nieuwsbrief: 

• De directie bericht 

* Online onderwijs 

• Afscheid Jennemieke, 

schoolmaatschappelijk werk 

• Nieuw ouderlid voor de GMR 

• De toekomst van het theater 

• Bericht van de ouderkamer 

• Bericht van peuteropvang De Arc 

• Bericht van WijWest 

• Bericht van Pact-Tilburg 

• Bericht van de GGD 

• Bericht van de Jeugdtandverzorging 

• Vaste rubrieken zoals verjaardagen 

en agenda 

http://www.bsjeannedarc.nl/
mailto:bs.jeannedarc@xpectprimair.nl
mailto:k.beijer@toegangtilburg.nl
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Kinderen aan het woord: De toekomst van het Theater 
Pawel, leerling uit groep 8 vertelt: ‘Ik vond het speciaal om op zo’n groot 
podium te staan. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen en nieuwe 
vrienden gemaakt. Meer kinderen van onze leeftijd zouden moeten 
ervaren hoe het is om in het theater te zijn.  
Het theater moet kinderen vaker betrekken, als bezoeker, maar ook zeker 
om deel te nemen aan voorstellingen.  
Kinderen moeten vaker op het podium dan volwassenen. Zij zijn de 
toekomst!’ 

 

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 
De bolderkar van Humankind POV de Arc 
Met deze stoere wagen kunnen we overal naar toe 
toeren! 
En dat doen we ook. 
Sinds dat we deze nieuwe bolderkar hebben zijn we al, 
naar de markt geweest, naar het Wandelbos en 
heerlijk overal naar toe gelopen.  
De kinderen genieten volop en zitten heerlijk in onze 
eigen Porsche onder de bolderkarren. 
Ziet u ons een keertje lopen? Zwaai dan eventjes en 

wij zwaaien terug! 
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Bericht van WijWest 
 

 
 
 
Bericht van Pact-Tilburg 
 

 
Hoe gaat het met PACT? Wat gebeurt er in de wijken? Korte impressies om snel 
beeld te krijgen. Let op: er gebeurt nog veel meer! We voegen graag jouw nieuws 
over PACT toe aan de volgende nieuwsflash! Mail jouw input 
naar doendenken@tilburg.nl. 

http://www.bsjeannedarc.nl/
mailto:bs.jeannedarc@xpectprimair.nl
mailto:doendenken@tilburg.nl
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Benieuwd naam Pack? bekijk de Nieuwsbrief Pact-Tilburg 
Bericht van de GGD 
OPVOEDEN: LEUK EN LASTIG! 
HEB JE VRAGEN? WIJ ZIJN ER VOOR JOU!  
Als ouder heb je vast wel eens vragen over de opvoeding van jouw kind. Dat is 
heel normaal! Je kan je vragen altijd bij de GGD stellen, op een manier die bij jou 
past! 
* Opvoedspreekuur 

Wij bieden je één of meer gesprekken met een deskundige over het opgroeien 
en opvoeden van jouw kind. Deze gesprekken duren 45 minuten en zijn gratis. 
Een afspraak kan je hier maken!  

* Ouderchat 
Stel je vraag eenvoudig en anoniem via onze ouderchat! Heb jij 
vragen over opvoeden of opgroeien en is je kind 0 tot 5 jaar oud? 
Begin via deze link een chat met onze jeugdverpleegkundigen. 

* Webinars 
Elke maand kan je meedoen aan verschillende webinars. De onderwerpen zijn 
heel verschillend. De een spreekt je aan en de ander misschien niet. Maak zelf 
je keuze. Je kan anoniem meeluisteren zonder iets te hoeven zeggen, vanuit je 
eigen huiskamer, heerlijk toch? Hier kan je de maandelijkse kalender vinden en 
je direct aanmelden!  

* Cursussen 
We bieden verschillende meerdaagse cursussen aan voor ouders met kinderen 
in verschillende leeftijden namelijk de Peutertijd, de Pubertijd en ook voor 
Toekomstige Ouders (zwangere met hun partner). Heb jij vragen over de 
opvoeding of wil jij graag ervaringen uitwisselen met andere ouders? Of ben je 
op zoek naar tips en informatie? Dan kan één van onze cursussen daarbij 
helpen. Zie hier ons aanbod en meld je direct aan! 

* Jeugdverpleegkundige 
Aan elke school is een jeugdverpleegkundige verbonden. Vraag via de 
leerkracht van jouw kind een gesprek met haar aan zodat je jouw vraag over 
de opvoeding of ontwikkeling van jouw kind met haar kan bespreken.  

 

 
Bericht van de jeugdtandverzorging 
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord (Jeugdtandverzorging 
Tilburg) is een tandartspraktijk speciaal voor kinderen 
De voordelen voor schoolgaande kinderen: 

- We halen de kinderen op van school en brengen ze terug 

na de behandeling. 

- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen, we 

werken volgens de Gewoon Gaaf methode. 

- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet 

momenten betekenen voor je tanden. 

- Wij sturen u na de behandeling een kort verslag. 

- Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft dan bespreken 

we dat met u. 

- De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vanuit de 

basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risico. Kosten 

voor een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet onder de 

basisverzekering. 

http://www.bsjeannedarc.nl/
mailto:bs.jeannedarc@xpectprimair.nl
file:///C:/Users/TonnyvanWezel/Downloads/PACT%20Nieuwsflash%20%232-2021.pdf
https://www.ggdhvb.nl/jeugdgezondheidzorg/opvoedspreekuur
https://www.ggdhvb.nl/contact/chat-met-de-ggd/ouderchat
https://ggdhvb.webinargeek.com/
https://www.ggdhvb.nl/cursussen/cursusoverzicht
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Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de 
jeugdtandverzorging? 
Voor meer informatie of aanmelden kunt u onze website bezoeken 
www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl of contact met ons opnemen: 013-5430533.  
Wij laten u graag de praktijk zien en beantwoorden al uw vragen!                          
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg – Noord   
Monteverdistraat 69 
5049 EV Tilburg 
Telefoon: 013-5430533 
E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl 
       Volg ons op Jeugdtandverzorging_Tilburg voor alle ins en outs 
Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling voor Jeugdtandverzorging 
 

 

    We feliciteren ..…   

APRIL   Groep 

8 Moesen  Da Vinci 

11 Ecrin  The Avengers 

11 Max  De Super Sonics 

14 Jahnaya  De super helden 

17 Jailey  De super helden 

18 Neda  De super helden 

26 Arias  De Super Sonics 

27 Eymen  De super helden 

28 Sem  Da Vinci 

MEI   Groep 

8 Meneer Roel Gymzaal / Westerpark (bij goed weer) 

14 Cristie  The Avengers 

21 Marciano  De Super Sonics 

21 Juffrouw Esmé Da Vinci 

28 Ibo  De super helden 

28 Zaira  Lady Bug en Cat Noir 

29 Nour  Lady Bug en Cat Noir 

JUNI   Groep 

2 Djaycely  De super helden 

 
Agenda 

Ma. 12 april Begin Ramadan 

Vr. 23 april Koningsspelen, verlengde schooldag.  
Schooltijd van 8:30 tot 14:00 uur. 

di. 27 april Koningsdag, alle kinderen vrij 

3 mei / 14 mei Meivakantie 

Ma. 17 mei Mr – OR vergadering 

Ma. 24 mei 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij 

Wo. 2 juni  Nieuwsbrief 8 

 

http://www.bsjeannedarc.nl/
mailto:bs.jeannedarc@xpectprimair.nl
http://www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl/
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