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juni 2021 

Beste ouders 
 

 
 
 

Bericht vanuit de directie 
 

➢ Wisseling in de groepen; 

Vanaf donderdag 22 april hebben we 
gewisseld met stamgroepleiders. Juffrouw 
Jessica staat vanaf deze datum in groep 3 
/4. Juffrouw Miriam in groep 4/5. We 
hebben deze wissel gedaan om van ieders 
talenten optimaal gebruik te kunnen 
maken. Juffrouw Jessica komt goed tot 
haar recht in groep 3 /4, zij was daar al 
op vrijdag. 
De ervaring van juffrouw Miriam hebben 
we op dit moment hard nodig in groep 
4/5.  
 

➢ Overblijfouders gezocht 

Door vertrek van enkele overblijfouders is 
er weer ruimte voor nieuwe ouders. Als u 
geïnteresseerd bent om op 1 of meerdere 
dagen te komen helpen tijdens de 
lunchpauze kunt u zich melden bij 
juffrouw Tonny. Zij zal uw naam doorgeven aan de coördinatoren van het 
overblijven.  
 

➢ Meedenkavond op 16 juni om 19.30 uur. 
Zie bericht van de MR. Het zou supertof zijn als u komt!!!!!!!!!! 
 

➢ Juffrouw Jolanda en | Juffrouw Tessa certificaat gehaald 

Dit schooljaar hebben juffrouw Jolanda en juffrouw Tessa de opleiding 
“kindgericht werken in de onderbouw” gevolgd. Deze week hebben zij deze 
opleiding met goed gevolg afgerond. U zult dit terug gaan zien in de 
stamgroep door het zichtbaar maken van de 10 ankers van waaruit zij 
werken. Jolanda en Tessa zullen ouders erbij gaan betrekken om dit 
gedachtengoed zichtbaar te maken. 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 

• De directie bericht 

* Wisseling in de groepen 

* Overblijfouders gezocht 

* Meedenkavond 16 juni 

* Juf Jolanda en jus Tessa behalen 

certificaat 

• Karin, schoolmaatschappelijk werk, 

stelt zich voor 

• Vakanties en vrije dagen 2021-2022 

• BSO de Arc op de Jeanne d’Arc 

• ‘De buurt als museum’ 

• Bericht van de MR 

• Bericht van de ouderkamer 

• Bericht van peuteropvang De Arc 

• Bericht vanuit de wijk Het Zand-

Wandelbos 

• Bericht van het KinderVakantieWerk  
• Bericht van stedenband Tilburg-

Matagalpa  
• Bericht uit de wijk 

• Bericht van de BSO Pelikaan 

• Vaste rubrieken zoals verjaardagen 

en agenda 
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Proficiat Jolanda en Tessa! Weer een steentje toegevoegd aan ons 
bouwwerk van een mooie inclusieve Jenaplanschool. 
 
Karin, schoolmaatschappelijk werk, stelt zich voor 
Beste ouders en/of verzorgers en kinderen natuurlijk! 

Zoals in de vorige Nieuwsbrief al aangegeven heb ik het 
“schoolmaatschappelijk werk-stokje” overgedragen gekregen van 
Jennemieke per 7 april. Ik ben daar zelf heel blij mee, loop graag 
rond in deze fijne school met veel warme mensen.  
Ik ben 49 jaar, woon in Oosterhout, ben getrouwd en heb 3 
kinderen (13, 16 en 18 jaar).  Door de kinderen heb ik al de 
nodige ervaring op basisscholen en in “zorgland”.  
Mijn werkgever is IMW Tilburg en ik werk voor de Toegang 

Tilburg, zoals je kunt zien in mijn mailadres. 
Over het algemeen ben ik elke woensdagochtend op school te vinden, sommige 
kinderen en ouders hebben mij al ontmoet of gezien.  
Ik ben te bereiken via mailadres k.beijer@toegangtilburg.nl. Hebben jullie vragen 
aan mij?   
Mail me of stel je vraag via de juf of Ronald, dan komt de vraag wel bij mij 
terecht! 
Warme groet, 
Karin Beijer 
  

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022:    
vakanties    
Herfstvakantie  25-oktober t/m 29-oktober-2021 
Kerstvakantie   27-december-2021 t/m 7-januari-2022   
Voorjaarsvakantie  28-februari  t/m 4-maart-2022 
2e Paasdag    18-april-2022   
Meivakantie    24-apri t/m 6-mei-2022    
Hemelvaart  26-mei en 27-mei-2022 
2e Pinksterdag   6-juni-2021   
Zomervakantie   25-juli t/m 2-september-2022     
  

Xpect Primair studiedag   
Dinsdag 5 oktober 2021.  De kinderen zijn vrij.   

  
Verlengde schooldagen (continurooster van 8:30 tot 14:00 uur)   
Vrijdag 22 oktober 2021  herfstviering  
Vrijdag 18 februari 2022  knutsel dag in het teken van carnaval  
Vrijdag 22 april 2022  koningsspelen  
  

BSO de Arc op de Jeanne d’Arc 
Beste ouders 
Goed nieuws! in het nieuwe schooljaar start in onze school een nieuwe 
buitenschoolse opvang, BSO de Arc! 
In de vakantie gaan we een fijne plek inrichten “waar je lekker je zelf kan zijn.” 
De Bso zal geopend zijn na schooltijd en in de vakanties, startende vanaf maandag 
6 september.  
Aanmelden of informatie? Bel/mail met vestigingsmanager Saskia Brock 
op saskiabrock@humankind.nl of 0613130198 of met het regiokantoor van 
Humankind op 0737119400 
 

http://www.bsjeannedarc.nl/
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De kracht van ieder kind 

Kinderen zijn ontdekkingsreizigers. Wij stimuleren, 

motiveren en faciliteren ieder kind om zichzelf te zijn en het 

beste uit zichzelf te halen. 
Spelen, ontdekken en zelf leren. Ieder kind is anders en 
ieder kind telt mee. Ieder kind mag helemaal zichzelf zijn. 
Kinderen mogen meedoen, meedenken en meebeslissen. 
Met hun unieke kwaliteiten, onbegrensde, creatieve 
denkvermogen en frisse blik op zaken die wij als 
volwassenen soms onnodig gecompliceerd maken, 
verrassen zij ons voortdurend. Wij leren ze 
verantwoordelijkheid te dragen voor hun leefomgeving, 
door voor zichzelf en anderen op te komen. 
Wij brengen kinderen in beweging, letterlijk en figuurlijk. 
Liefst buiten, ook als het regent. Onze kinderen geven wij 
graag liefde mee voor onze wereld/ voor mens en natuur. 
 

 

 

Bericht van de MR 
Woensdag 16 juni een meedenkavond is voor de ouders. 
U als ouders mogen meedenken over het inzetten van de subsidie die we 
ontvangen van het ministerie van Onderwijs.  
Er is een Nationaal Programma Onderwijs opgezet. Het programma is erop 
gericht om  corona-gerelateerde vertragingen bij alle leerlingen aan te pakken.  
Iedere school ontvangt een bedrag per leerling en stelt een schoolprogramma op. 
Dit programma moet door de MR goedgekeurd worden.  
Graag willen wij als MR de opzet voor het programma dat vanuit het team en de 
MR is opgezet met de ouders bespreken en aan de ouders vragen om mee te 
denken. 
Aanvang is 19.30 uur. 
 

 
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. 

http://www.bsjeannedarc.nl/
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Team van basisschool Jeanne d ‘Arc en peuteropvang De Arc 
Intermediairs: Bahriye, Fatima  
Coördinator: Ien 
 

Bericht van peuteropvang De Arc 
Het mooie weer is aangebroken!  
En de kindjes van Peuteropvang de Arc vinden het 
heerlijk om buiten te spelen. Lekker met 
waterballonnen en de waterbanen. 
Als we gaan buiten spelen, smeren we de kinderen 
goed in met zonnebrandcrème. Het is fijn als onze 
ouders petjes voor tegen de zon en extra kleding 
meegeven. Zo kunnen de kinderen fijn met het 
water spelen! 

 
 
‘De buurt als museum’ van start in Tilburg-West 
Kinderkunst tovert de buurt om tot museum en zorgt voor ontmoetingen 
tussen bewoners 
WAT:   Buurtcultuur- en kunsteducatieproject ‘De 
buurt als museum’Buurtcultuur- en kunsteducatieproject ‘De 
buurt als museum’ 
WAAR:  Tilburg-West 
DOOR: Beeldend kunstenaar Inge Koenen, 

Cultuurcoach Miriam Albers, Stichting  
Move, basisscholen Tilburg-West, Stichting 
Stoute Schoenen, Kunstlab 

WANNEER: start april 2021, expositie in juli 2021 
Beeldend kunstenaar Inge Koenen gaat met kinderen uit Tilburg-West aan de slag 
om verhalen van buurtbewoners te vertalen naar kunstwerken. Alle kunstwerken 

samen vormen een expositie die de buurt in één klap 
omtovert tot een museum. Met dit project 
ontwikkelen kinderen hun creatief talent, wordt de 
buurt opgefleurd en ontstaan er nieuwe ontmoetingen 
tussen buurtbewoners, jong en oud. 
Buurtmuseum in West 
Vanaf 22 april gaat beeldend kunstenaar Inge Koenen 
op basisscholen Hubertus, Jeanne d’Arc en Auris 

Florant in Tilburg-West van start met haar project ‘De buurt als museum’. Samen 
met de leerlingen gaat ze bij buurtbewoners op bezoek om bijzondere voorwerpen 
en de daarbij behorende verhalen op te halen. Geïnspireerd op een voorwerp en 
een buurtverhaal maken alle kinderen een schilderij. De buurtbewoners exposeren 
de schilderijen drie weken lang in hun raam, zo zijn ze voor iedereen zichtbaar en 
ontstaat er in één klap een echt buurtmuseum. Begin juli is de feestelijke 
opening van de expositie en de schilderijen zijn te zien tot eind juli. Inge wordt 
tijdens dit project ondersteund door Cultuurcoach Miriam Alders en studenten van 
Stichting Move. 
 

 
 
"Zou het niet mooi zijn als kinderen uit Tilburg-West door 
kunstbeoefening een actieve bijdrage kunnen leveren aan nieuwe 

http://www.bsjeannedarc.nl/
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ontmoetingen in hun eigen buurt?’’ 
– Inge Koenen 

Kinderen én senioren 
Naast kinderen kunnen ook ouderen in Tilburg-West creatief aan de slag. Stichting 
Stoute Schoenen organiseert in juni een workshopcarrousel waarin senioren hun 
talenten kunnen ontwikkelen in verschillende creatieve disciplines. Kunst biedt 
ouderen een nieuwe uitdaging en de workshops zorgen voor nieuwe sociale 
contacten. De kunstwerken die tijdens de workshops gemaakt worden, zullen in 
juli geëxposeerd worden in broedplaats Wijwest en zijn onderdeel van het 
buurtmuseum. 
Vervolgprogramma 
Het buurtmuseum krijgt ook een vervolg in Tilburg-West. Vanaf het najaar kunnen 
kinderen van 8 tot 12 jaar in kinderkunstatelier ‘Maak het mee in West’ op 
ontdekking gaan naar hun eigen creativiteit. Er worden workshops gegeven door 
professionele kunstenaars van Kunstlab, dat vanaf 2021 met een eigen atelier in 
de wijk zit. Hier kunnen kinderen zich met naschoolse activiteiten verder 
ontplooien in een creatieve omgeving in hun eigen wijk. 
Kunsteducatie en buurtbetrokkenheid 
Het doel van ‘De buurt als museum’ is om kinderen en ouderen de kans te geven 
hun creatief en artistiek talent te ontdekken en ontwikkelen waardoor hun 
identiteit en weerbaarheid versterkt wordt. Daarnaast wil ‘De buurt als museum’ 
de buurtbetrokkenheid vergroten. Het ophalen van de voorwerpen, het 
workshopcarrousel voor ouderen en de daaropvolgende expositie van de 
kunstwerken zorgen voor ontmoetingen tussen bewoners, jong en oud en met 
verschillende achtergronden. Door bewoners op deze manier door middel van 
kunst en cultuur met elkaar in contact te brengen, ontstaat er meer zorg en 
betrokkenheid bij de buurt en bij elkaar. 
Ondersteuning 
‘De buurt als museum’ wordt ondersteund door Art-fact: intermediair, platform en 
cultuurfonds voor kunst in de vrije tijd in Tilburg, en CiST: Cultuur in School 
Tilburg. Het project wordt gemaakt in samenwerking met de basisscholen in 
Tilburg-West, Cultuurcoach Miriam Alders, Kunstlab, Stichting Stoute Schoenen en 
Stichting Move, en wordt mede mogelijk gemaakt door ContourdeTwern, Tiwos, 
broedplaats WIJwest en vrijwilligers uit de buurt. 
Volg het project 
Je kunt alle activiteiten van ‘De buurt als museum’ in Tilburg-West volgen op 
www.debuurtalsmuseum.nl/tilburg-west. Maar ook op Facebook 
(@debuurtalsmuseum) en Instagram (/debuurtalsmuseum) delen we regelmatig 
nieuws, foto's en updates over het project. 
 

 
Bericht van het KinderVakantieWerk 
Kindervakantiewerk Zand-Wandelbos organiseert in 2021 weer een fysiek KVW! 
 

Hoera! 17 Mei kunnen kinderen van de leeftijd 4 
t/m 12 weer ingeschreven worden om deel te 
nemen aan onze jaarlijkse week vol activiteiten. 
Dit jaar start het KVW op maandag 30 augustus 
en vieren we het eindfeest op vrijdag 3 
september. Op zondag 29 augustus organiseren 
we een kennismakingsmiddag. Alles bij elkaar 

een superleuke afsluiting van de zomervakantie! 
 

http://www.bsjeannedarc.nl/
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Natuurlijk houden we rekening met de coronamaatregelen die op dat moment 
gelden, maar dat weerhoudt ons er niet van om er een fantastische week te 
maken. Alle spellen, speurtochten en wedstrijden vinden buiten plaats en daar is 
genoeg plek! Staan jouw kinderen ook te trappelen om weer naar buiten te gaan, 
weg van die beeldschermen? Twijfel dan niet en schrijf je kind in. 
 
Praktische informatie: 

* Het bedrag om je kind in te kunnen schrijven bedraagt dit jaar slechts 
€30,-.  

* Een T-shirt kost €2,50.  
* Inschrijven kan via deze link: Inschrijfformulier KVW 

Heeft u nog vragen met betrekking tot de organisatie, de coronamaatregelen of 
andere vragen, dan zijn wij te bereiken via info@kvwzandwandelbos.nl of kijk op 
onze website voor meer informatie. 
 
Hopelijk zien we u en uw kind(eren) op zondag 29 augustus! 
 
Vriendelijke groeten, 
Stuurgroep Kindervakantiewerk Zand-Wandelbos 
https://www.kvwzandwandelbos.nl 
 

Bericht van stedenband Tilburg-Matagalpa  
 
 
 
 

 
Wat heeft de stichting Matagalpa met o.a. de opbrengst van de sponsorloop van 
vorig schooljaar kunnen doen. 
Wat men dit jaar wil realiseren: nieuwe toiletten op de school Solingalpa; 
aanschaffen van didactisch materiaal, sportmaterialen en materialen voor 
poppenkast op 10 scholen; organiseren van workshops handvaardigheid (in kader 
van project ondernemende scholen), workshops recycling/milieu en workshops 
sport op 10 scholen. 
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Bericht uit de wijk 
 

 
 
Bericht van de BSO  
Sport BSO Pellikaan 

Beste ouders, zoals jullie waarschijnlijk al in het nieuws gehoord 
hebben is de buitenschoolse opvang (bso) weer volledig open. 
Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee! De bso is niet alleen 
een plek voor kinderen waar ze na school kunnen uitrazen, 
spelen en ontspannen met hun vrienden. Het is ook een fijne 
plek waar kinderen terecht kunnen terwijl ouders aan het werk 
zijn. Onze pedagogisch professionals zijn opgeleid om kinderen 

te helpen bij de ontwikkeling. Een spelletje is bij ons bijvoorbeeld niet alleen een 
kwestie van winnen of verliezen, maar we leren kinderen ook samen te werken. 
Als je kiest voor een sport-bso dan is er naast de reguliere naschoolse opvang 
extra veel tijd voor sport en spel zoals boksen, voetbal, badminton, free running 
en nog veel meer. Zo kunnen ze op een speelse manier ontdekken wat ze graag 
doen. Extra fijn: Kinderen worden gratis op school opgehaald en naar de locatie 
gebracht. Het allerbelangrijkste: plezier staat bij ons voorop! 
 En het goede nieuws: er zijn weer enkele plaatsen beschikbaar! 
 Praktisch 
* Er is zowel voor- als naschoolse opvang beschikbaar. 
* Kinderen worden gratis naar school gebracht en van school gehaald. 
* Iedere dag keuze uit 4 verschillende sporten (ook zwemles!) 
* De sporten worden verdeeld op leeftijd (4-7 en 8-13 jaar) 
  

http://www.bsjeannedarc.nl/
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Contact 
Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op: www.kinderstadtilburg.nl/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 ..…   

JUNI   Groep 

6 Lin  De Super Sonics 

6 Rozia  The Avengers 

7 Maryana  De super helden 

11 Juf Annejet De Super Sonics 

12 Enes  The Avengers 

18 Nizamettin  Da Vinci 

20 Dean  Lady Bug en Cat Noir 

22 Khadija  De super helden 

26 Turan  Lady Bug en Cat Noir 

JULI   Groep 

1 Kendra  Lady Bug en Cat Noir 

4 Illias  De Super Sonics 

6 Johnny  Lady Bug en Cat Noir 

7 Vanessa  Lady Bug en Cat Noir 

12 Aras  Lady Bug en Cat Noir 

 
 
Agenda 
 

Wo 16 juni Meedenkavond om 19:30 uur 

Do. 17 juni Wisseldag, kinderen bezoeken nieuwe school / groep 

Ma. 5 juli MR – OR vergadering 

Wo. 7 juli Kinderen krijgen hun eindrapport 

12 – 16 juli Kind-ouder-leerkracht gesprekken 

Wo. 12 juli  Nieuwsbrief 9 
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