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Beste ouders

Bericht vanuit de directie.
Turbulent jaar
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Door het Coronavirus is het een turbulent
jaartje geworden. De ondersteuning van
ouders was keihard nodig en onontbeerlijk.
Het heeft laten zien
dat Educatief
Partnerschap geen
luxe is maar een
voorwaarde. De
kinderen hebben een mooie ontwikkeling
doorgemaakt en heel wat geleerd.
Misschien niet altijd lezen, rekenen en taal
maar wel wat zij zelf kunnen doen om aan
hun ontwikkeling bij te dragen. We komen
er volgend schooljaar zeker bij u op terug
wat u fijn vond aan deze tijd, waar u zich
door ons gesteund voelde en waar niet. Wat heeft de school te ontwikkelen,
wat zijn uw wensen om Educatief Partnerschap verder uit te bouwen. Voor nu
een hele fijne vakantie toegewenst en dank voor de prettige samenwerking.

Afscheid van Marieke, Rowen en Charlotte

We nemen aan het einde van het schooljaar afscheid van één
stamgroepleider en twee stagiaires. Marieke is vanaf januari 2020 verbonden
geweest aan onze school als stamgroepleider. We wisten allemaal dat het een
tijdelijke baan was die met de zomervakantie zou eindigen. Marieke heeft
deze kans toch gegrepen om ervaring op te doen met jenaplanonderwijs.
Deze ervaring neemt zij mee naar haar volgende baan.
In het kader van hun opleiding hebben Charlotte en Rowen
hun beste beentje voorgezet op onze school. Charlotte heeft
haar opleiding met goed gevolg afgerond en gaat nu aan het
werk als onderwijs assistent. Rowen gaat volgend jaar op
een andere plek stagelopen in het kader van de opleiding
Pedagogiek. We wensen hun allemaal veel succes en geluk
bij het vervolg van hun carrière. Hartelijk dank voor jullie inzet op deze school,
voor onze kinderen. Jullie waren alle drie TOP!
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Extra ondersteuning voor een aantal kinderen

De periode van thuisonderwijs heeft niet voor alle kinderen positief uitgepakt
in hun leerontwikkeling. Daarom geeft het Ministerie van onderwijs extra geld
om deze kinderen te ondersteunen. Onze school kan 25 kinderen extra
ondersteuning bieden op maandag van 14.00-16.00 uur. We zullen dat doen
van de start van het schooljaar tot en met december. De stamgroepleiders
zullen aan u aangeven of het goed voor de ontwikkeling van uw kind is om
deze ondersteuning te krijgen. Mocht u zelf graag willen dat uw kind
deelneemt dan kunt u dat melden bij de stamgroepleider.

Afscheid Corina

Corina bedankt!!!!
Dit jaar neemt Corina, moeder van Bart,
Kyra en Sherilyn afscheid van onze school.
Vele jaren is zij lid geweest van de
Ouderraad en heeft zij, vaak samen met
heer man Frank, hand- en spandiensten verricht voor de school.
We willen Corina (en Frank) hartelijk danken voor alles en wensen hen en de
kinderen veel geluk!!

Bericht speciaal voor de schoolverlaters
Beste ouders van groep 8,
Woensdag 8 juli is het afscheidsfeest van groep 8. Jullie kinderen worden
daarom van 13:00 tot ongeveer 18:00 uur op school verwacht. Vrijdag
ontvangen jullie een brief met hierin alle informatie. Er zal dan ook een
moment zijn met ouders. Houden jullie 8 juli tot 18:00 alvast even vrij?
Groetjes, Esmé en Célia

Armbandjes cadeau
De medewerksters van de afdeling van Amarant “De
Tongerlose Hoef” hebben voor alle kinderen en
personeelsleden van de scholen van Tilburg West
armbandjes gemaakt. Vorige week zijn ze op de school
uitgereikt.
We willen alle medewerksters hartelijk danken voor dit
mooie gebaar. De kinderen en personeelsleden waren er
erg blij mee.

Groepen volgend schooljaar
We gaan volgend jaar werken met van alles 1 groep;
Peuter/kleuter groep, groep 1/2, groep 3/4, groep 4/5, groep 5/6, groep 7/8.
De bezetting zal als volgt zijn;
* Peuter/kleutergroep
Tessa
* groep 1/2
Jolanda
*
groep 3/4
Miriam en Roos
*
groep 4/5
Annejet en Micky
*
groep 5/6
Roos en Micky
* groep 7/8
Esmé
Ondersteuning van Mudassar en Célia. Atelier Beeldende vorming Gwen en
muziekatelier Annejet
Bij toename van het aantal kleuters zal er een instroomgroep gestart worden.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de groepsindeling dan kunt u
zich wenden tot de stamgroepleider van uw kind of tot Jopie de Bruin.
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Maatregelen om ervoor te zorgen dat het Coronavirus buiten de deur
blijft.
In het nieuwe schooljaar zullen een aantal maatregelen die we getroffen
hebben blijven gelden. We mogen in ieder geval weer gaan versoepelen op
het toelaten van ouders op het schoolplein en in de school. Daar zijn we héél
blij mee! Kort voordat de school start zullen we u laten weten wat wel en niet
mag en hoe alles is geregeld.

Vakanties en bijzondere dagen schooljaar 2020-2021:
❖ vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie

❖

19-oktober t/m 23-oktober-2020
21-december-2020 t/m 4-januari-2021
15-februari t/m 19-februari-20201
5-april-2021
27-april 2021
3-mei t/m 14-mei-2021
24-mei-2021
26-juli t/m 3-september-20201

Xpect Primair studiedag

Maandag 1 maart 2021. De kinderen zijn vrij.
❖ Verlengde schooldagen (continurooster van 8:30 tot 14:00 uur)
Vrijdag 16 oktober 2020 herfstviering
Vrijdag 5 februari 2021 knutseldag in het teken van carnaval
Vrijdag 23 april 2021
koningsspelen

Bericht van de ouderraad

Het schooljaar zit er weer bijna op.
In deze tijd van Corona een ander slot dan we gewend zijn. Hopelijk kunnen
we na de vakantie weer een normale start maken.
Wij willen iedereen namens de ouderraad een fantastisch zomervakantie
wensen en geniet lekker van de vrije dagen.
Graag zien wij jullie allemaal weer op 24 augustus.
Namens de leden van de OR.

3

Bericht van de Ouderkamer
Basisschool Jeanne d ‘Arc en Peuteropvang De Arc

We hopen na de vakantie weer in kleine
groepjes de
ouderkameractiviteiten opnieuw te starten in samenwerking met de nieuwe
partner in peuteropvang Humankind. U wordt hierover nog geïnformeerd.
Namens de ouderkamer een heel fijne vakantie en graag tot volgend
schooljaar.
Team van Jenaplanbasisschool Jeanne d ‘Arc en peuteropvang Humankind
Intermediairs: Bahriye, Fatima
Coördinator: Ien

Bericht van Sport BSO Pellikaan
Sinds januari zijn wij gestart met Sport-BSO
Pellikaan. Er zijn al vele kinderen van jullie
school die gebruik maken 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, 40-weken en
ook 12-weken.
- Kinderen worden gratis naar school gebracht en van school gehaald.
- 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 ..…
JULI
1
1
4
7

Kendra
Behista
Illias
Vanessa

De
De
De
De

Hansjes en Grietjes
Vuurvogels
Hansjes en Grietjes
Dwergen
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12
13
15
17
17
18
20
20
22
26
26
30
30
31
AUGUSTUS
1
2
3
12
13
13
16
21
23
25
26
27
Agenda
6 – 10 juli
Vrij 10 juli
Ma 24 aug.

Aras
Thijs
Juf Mudassar
Adelina
Nuray
Berkay
Cagatay
Juf Tonny
Annabel
Meliha
Liyam
Yosan
Zakaria
Chan

De
De
De
De
De
De
De

Hansjes en Grietjes
Vuurvogels
Hansjes en Grietjes
Hansjes en Grietjes
Hansjes en Grietjes
heksen en tovenaars
Hansjes en Grietjes

De
De
De
De
De
De

Hansjes en Grietjes
Draken
Kabouters
Draken
Dwergen
Dwergen

Benthe
Idries
Salima
Ilayda
Cattleya
Cattlyana
Meneer Ronald
Marwa
Lisa
Houd
Mike
Elaina

De
De
De
De
De
De

Hansjes en Grietjes
Hansjes en Grietjes
Draken
heksen en tovenaars
Hansjes en Grietjes
Hansjes en Grietjes

De
De
De
De
De

Dwergen
Hansjes en Grietjes
Dwergen
Vuurvogels
Kabouters

Laatste schoolweek
Om 12:15 uur begint de zomervakantie
Eerste schooldag schooljaar 2020-2021.

Tegelijk met deze laatste nieuwsbief van dit schooljaar, ontvangt u
het feestweek boekje voor de feestweek van volgende week.
Door de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk voor u als
ouders om activiteiten te begeleiden.
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