
 

1 
www.bsjeannedarc.nl 

D
E
 N

IE
U

W
S
B
R
IE

F
 8

 
Mei 2019 

Beste ouders 
 

 
 
Avondvierdaagse 
 
Van 17 tot en met 20 juni gaan we weer gezellig 
meelopen met de avondvierdaagse.  
Er hebben zich al een aantal kinderen opgegeven 
om mee te lopen. 
Wilt u ook nog meelopen met uw kind? Dan 
kunt u zich alleen donderdag 23 mei nog 
opgeven!  
Daarna sluit de inschrijving via school! 
 

Gevonden voorwerpen 
 
De gevonden kleding van de afgelopen maanden 

hebben we in de 
kledingcontainer gedaan.  
Er staan nog een aantal 
bekers en doosjes op de 
vensterbank bij de 
administratie. 

Deze zullen er tot Hemelvaart staan daarna gaat 
wat niet opgehaald is weg. 
 

Groepen volgend schooljaar 
 
We hebben ervoor gekozen de groepen zó in te delen dat er in de loop van het 
schooljaar niet geschoven hoeft te worden met kinderen en dat de kinderen 
veelal blijven bij de juf die zij ook dit schooljaar hebben gehad.  
De volgende groepen worden gemaakt; 
Peuter/kleutergroep, 2 groepen 1/2, groep 3/4, groep 4/5, groep 5/6 en groep 
7/8. 
De bezetting zal als volgt zijn; 
Peuter/kleutergroep op dinsdag, woensdag, vrijdag; Tessa  
groep 1/2  Jitske en vacature 
groep 1/2  Natasja en vacature 
groep 3/4  Miriam/Annejet op vrijdag (tot november vervanger van Annejet) 
groep 4/5  Micky/Michelle op dinsdag 
groep 5/6  Roos/Michelle op maandag 
groep 7/8  Esmé 
In groep 3 /4 zal ondersteuning zijn van Mudassar en in groep 7/8 van Célia. 

Deze maand in de 
Nieuwsbrief: 
• Avondvierdaagse 

• Gevonden voorwerpen 

• Groepen volgend schooljaar 

• Vakanties schooljaar 2019-

2020 

• Perikelen rond de eindtoets 

• Kleding inzameling 

• Bericht van de MR 

• Hoe en wat in de ouderkamer 

• Kindervakantieweek Zand-

Wandelbos 

• Budgetcursus  

• Bericht van de 

jeugdtandverzorging 

• Vaste rubrieken zoals 

verjaardagen en agenda 
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Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de groepsindeling dan kunt u zich 
wenden tot de leerkracht of tot Jopie de Bruin. 
 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020:  
 
vakanties  
Herfstvakantie            14-oktober-2019 t/m 18-oktober-2019  
Kerstvakantie              23-december-2019 t/m 3-januari-2020  
Voorjaarsvakantie        24-februari-2020 t/m 28-februari-2020   
2e Paasdag                 13-april-2020  
Meivakantie                20-april-2020 t/m 1-mei-2020  
Bevrijdingsdag            5-mei-2020   
Hemelvaart                21-mei en 22 mei-2020  
Pinksteren                 1-juni-2020  
Zomervakantie           13-juli-2020 t/m 21-augustus-2020  
  
Xpect Primair studiedag 
Vrijdag   4 oktober 2019. De kinderen zijn dan vrij. 
 
Verlengde schooldagen (continurooster van 8:30 tot 14:00 uur) 
Vrijdag   23-augustus-2019 
Vrijdag   17-april-2010 
Vrijdag   19-juni-2020 
 

Perikelen rondom de eindtoets 
 
Op het journaal heeft u kunnen zien dat er landelijk gezien een fout was 
gemaakt bij het geven van een schooladvies gekoppeld aan de eindtoets. 
Voor onze kinderen betekende dat er 9 adviezen afwijkend waren van het 
eerdere advies. Voor geen van de kinderen hoefde het advies dat door de 
leerkracht is gegeven bijgesteld te worden. Voor niemand hoefde er een andere 
school voor Voortgezet Onderwijs gezocht te worden. 
Eind goed, al goed. 

 

Kleding inzameling 
 

In de week van 13 tot 20 mei hebben we als proef een 
container voor kleding geplaats op het schoolplein als 
proef. In deze week is behoorlijk wat ingeleverd. 
We horen positieve geluiden over de mogelijkheid kleding 
op school te kunnen inleveren en het levert de school ook 
nog geld op.  
We hebben daarom besloten om voor langere periode een 
kledingcontainer te laten plaatsen.  
 

Bericht van de MR 
 
Ieder jaar bespreekt de directie (juffrouw Jopie) met ons de groepsverdeling. 
Zij vertelt dan waarom er bepaalde keuzes gemaakt worden.  
Dit jaar is er gekozen om de groepen zo te verdelen dat veel leerlingen dezelfde 
leerkracht behouden als dit jaar. We vinden dat als MR een goede ontwikkeling. 
Leerlingen die dit jaar veel wisselingen hebben gehad wat betreft leerkrachten 
krijgen volgend jaar dezelfde leerkracht.  
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Ook het vakantierooster en vrije dagen rooster bespreken we ieder jaar weer.  
We kijken samen of de leerlingen de wettelijk verplichte uren maken. 
Komend schooljaar zullen de schooltijden hetzelfde blijven zoals afgelopen jaar. 
Met 3 lange dagen (maandag-dinsdag-donderdag) en 2 korte dagen 
(woensdag-vrijdag).  
Daarnaast zullen er 3 vrijdagen gepland worden waarop de leerlingen tot 
14.00u naar school moeten. Dit heeft te maken met de wettelijke normen. 
Samen hebben we afgesproken dat dit niet zomaar langere dagen zullen zijn, 
maar dat er op deze dagen bijzondere gebeurtenissen/activiteiten gepland gaan 
worden. Denk bv aan de koningsspelen. Noteer deze 3 vrijdagen alvast goed in 
uw agenda, want u bent van harte welkom om bij deze activiteiten aanwezig te 
zijn en te genieten van alles wat onze kinderen op school meemaken.  
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die aan ons stellen. We 
zijn regelmatig op het schoolplein te vinden. Ook kunt u een mail sturen naar: 
bsjeannedarcmr@xpectprimair.nl  
 

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 mei schoolmaatschappelijk werkster op bezoek 
❖ Woensdag 5 juni viering van het Suikerfeest 
❖ Woensdag 12 juni  groepsinstructie Piramide 
❖ Woensdag 19 juni programma is nog niet bekend 
❖ Woensdag 26 juni  evaluatie en afsluiting van het schooljaar 

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

 
Kindervakantiewerk 
 
Het Kindervakantiewerk Zand-Wandelbos bestaat dit 
jaar 60 jaar. Het wordt dit jaar extra feestelijk vanwege 
dit jubileum. 
Via de website www.kvwzandwandelbos.nl kunt u uw 
kind hiervoor inschrijven.  
 
 
 
 
 
 

http://www.kvwzandwandelbos.nl/
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Budgetcursus ‘voor ’t zelfde geld’ 
 
In wijkcentrum ’t Sant gaat op dinsdagochtend 28 mei 
een budgetcursus “Voor ’t zelfde geld” van start. Deze 
gratis cursus bestaat uit 10 lessen in kleine groepen.  
Je leert meer inzicht te krijgen in uw inkomsten en 
uitgaven, een huishoudboekje bijhouden en we geven 
tips en trucs om meer geld over te houden. 
Aanmelden bij tessapersijn@bibliotheekmb.nl of 013-
4648500 of bij de balie van het wijkcentrum. 

 
Jeugdtandverzorging 70 jaar. 
 
Wij als Jeugdtandverzorging Tilburg bestaan dit jaar 70 jaar en dit willen wij 

natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. 
Daarom organiseren wij op zaterdag 22 juni een open dag 
van 11.00 uur t/m 15.00 uur. 
U bent van harte welkom om eens een kijkje bij ons in de 
praktijk te komen nemen.  
Tijdens de open dag zijn er verschillende leuke activiteiten 
gepland voor de kinderen en we gaan een heus museum 
maken met oude tandheelkundige attributen en materialen. 
Er zullen ook verschillende win acties zijn waar aan 
deelgenomen kan worden, waaronder een kleurwedstrijd. 
zie bijlage. 

 

 

 

    We feliciteren ..…   

IN MEI  

23 Gabriel  De pottertjes 

23 Juf Esmé De panters 

28 Ceylin  De pottertjes 

28 Zaira  Kikker in de vijver 

29 Nour  Kikker in het weiland 

29 Kishon  De pottertjes 

IN JUNI    

2 Majd  Dolfje weerwolfje 

2 Juf Thecla De pottertjes 

6 Lin  Boer Boris 

6 Rozia  Boer Boris 

8 Amin  De pottertjes 

11 Juf Annejet De pottertjes 

12 Enes  Boer Boris 

14 Juf Sanne Kikker en zijn vriendjes 

18 Nizamettin  Dolfje weerwolfje 

25 Tatiana  Boer Boris 

 

 

mailto:tessapersijn@bibliotheekmb.nl
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Agenda 
 
Vr 24 mei Weeksluiting door Kikker en zijn vriendjes, De Petteflet en 

De Panters  
 

Ma 27 mei OR-vergadering 

Do. 30 mei en 
vr. 31 mei 

Vrije dagen in verband met Hemelvaart 

Ma 3 juni Weekopening door de Petteflet 

Ma 10 juni  2e Pinksterdag, kinderen zijn vrij  

Di 11 juni Leerlingenraad komt samen 

17 juni t/m 20 
juni 

Avondvierdaagse  

Wo 19 juni Kinderen krijgen hun 2e rapport 

24 t/m 28 juni Deze week zijn Ouder/kind/leerkracht gesprekken en advies 
gesprekken groep 7 
 

Wo 26 juni Nieuwsbrief 9 

 


