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September 2018 

Beste ouders 

 
 

De 1e Nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar ligt 
voor u. Veel leesplezier. 

 

Stamgroepavond 
 

 
 

Op 30 augustus was de stamgroepavond. 55 % 

van de ouders was aanwezig. 
We streven naar een opkomst van 100%. Volgend 

schooljaar hoop ik u allen te ontmoeten. 
Het was een erg inspirerende avond. Eerst was er een quiz over alle 

wetenswaardigheden van de school. Behista, Celeste, Femke, Marieke en Sevim 

hadden de hoogste score. Zij hebben de hoofdprijs gewonnen! 
Daarna ging ieder naar de stamgroep van zijn/haar kind waar informatie is gegeven 

over het komende schooljaar. 
Dringend verzoek aan alle ouders: DOWNLOAD DE APP want daar vindt u alle 

informatie die van belang is!!!! 

 

Nieuwe collega’s stellen zich aan u voor: 
 Juffrouw Miriam 

Mijn naam is Miriam Knukkel.  Ik ben 44 jaar en sta nu 21 
jaar voor de klas. Ik heb alle groepen les gegeven, behalve de 

groepen 1/2 en 4. Boaz en Melle zijn mijn 2 zoontjes. Boaz zit 
ook in groep 3, dus wij hebben het thuis ook geregeld over 

nieuwe woorden. Ik ben blij dat ik hier kan werken, want ik 

vind BS Jeanne D 'Arc een gezellige school, waar ik mij erg 
welkom voel. 

 
 

 
 
 
 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 

• Stamgroepavond  

• Nieuwe leerkrachten stellen zich voor 

• De directie bericht 

· hoofdluiscontrole 

· schoolbibliotheek 

· personele situatie 

· informatie via de app 

• Sponsorloop op Jeanne d’Arc 

• Bericht van de bibliotheek 

· Hoe kies ik een boek 

· Activiteiten in de bieb 

• Laatste nieuws van de OR 

(ouderraad) 

· Op zoek naar nieuwe leden 

· Groepsapp  

• Hoe en wat in de ouderkamer 

• Vaste rubrieken zoals verjaardagen 

en agenda 

http://www.bsjeannedarc.nl/
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Juffrouw Annejet 
Hoi, mij naam is Annejet Blenkers en ik ben 32 jaar. Ik sta dit jaar (samen met 

juf Thecla op vrijdag) voor groep 7-8, de Pottertjes. De 

afgelopen 10 jaar heb ik op BS de Zuidwester gewerkt, in 
Tilburg zuid. Hier heb ik voor de groepen 8, 6, 4 en 6/7 

gestaan. Mijn lievelingsvakken om te geven zijn muziek, 

Engels en beeldend vormen en bij vakken zoals rekenen en 
taal vind ik het leuk om te puzzelen met de lesstof zodat 

kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau kunnen 
werken.   

Naast lesgeven vind ik het leuk om te reizen, hard te lopen, 

volleybal te spelen en piano te spelen. Ik woon samen met mijn vriendin en we 
hebben een kat (Jip) als huisdier.   

Mijn eerste week op Jeanne d’Arc vond ik erg fijn. De Pottertjes is een leuke groep en 
ik heb veel lieve collega’s die ons goed op weg helpen. Ik heb dan ook erg veel zin in 

dit schooljaar.   
 

Juffrouw Figen 
Hallo allemaal, 
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Figen Avci, 36 jaar oud en 

het komend schooljaar mag ik gaan werken in stamgroep 3/4 Boer 
Boris. Ik ben woonachtig in Tilburg, getrouwd en moeder van twee 

jongens. Ik hoop op een leuk en gezellig schooljaar in groep 3/4 

Boer Boris.  
 

Juffrouw Suk-Jing 
Als vaste invaller voor 2 dagen ben ik het schooljaar gestart bij de Jeanne ‘d Arc. Ik 

heb een ruime ervaring als invaller bij Xpect. Het Jenaplan is een nieuwe uitdaging 

welke ik me graag eigen wil maken. 

Oeps bijna vergeten mijn naam is Suk-Jing, het is een Chinese naam maar ik ben 

geen Chinese. Ik hou van lekker eten en koken maar alleen als ik er tijd voor heb. 

Mijn grootste passie is schilderen. Tot ziens op school. 

Saludos, Suk-Jing. 
 

In de volgende Nieuwsbrief zullen nog enkele leerkrachten zich aan u voorstellen. 
 

Bericht vanuit de directie: 
Luizencontrole 
De luizencontrole die de ouders na iedere vakantie doen, heeft weer plaatsgevonden. 

Als er in de groep van uw kind luizen zijn aangetroffen heeft uw kind een brief 
meegekregen. 

Als uw kind deze ongewenste gasten op het hoofd had, heeft de leerkracht u gebeld. 
De coördinatie van de luizencontrole wordt dit schooljaar gedaan door Nathalie Bogers 

(moeder van Zainedine uit groep 5/6 en Rahmie uit groep 3/4). Als u mee wilt helpen 

om de kinderen na te kijken kunt u zich bij haar of bij de leerkracht van uw kind 
opgeven. Vele handen maken licht werk. U bent van harte welkom! 

 
Schoolbibliotheek 
De schoolbibliotheek is geopend! 

Kinderen kunnen tussen 8:30-9:00 uur een boek komen lenen, onder begeleiding van 
Marcia van Mourik (Moeder van Manon groep 1/2). 

De boeken worden gebruikt om in de klas te lezen. 
Lezen is belangrijk voor woordenschatontwikkeling en algemene ontwikkeling. Daarom 

raden wij u aan er voor te zorgen dat kinderen een bibliotheekpasje hebben van de 

Openbare Bibliotheek op de Beneluxlaan. Kinderen kunnen dan ook thuis lezen.   
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Personele situatie 
* Juffrouw Maaike heeft een nieuwe baan bij Auris Florant in Tilburg. Per 1-10-2018 

zal zij daar starten. We danken haar hartelijk voor haar inzet. We zullen deze lieve 

juf zeker missen, maar begrijpen haar keuze. 
* De gesprekken om de vacature die ontstaat door het vertrek van Maaike te vullen 

worden op dit moment gevoerd. Zodra bekend is wie de nieuwe juf of meneer is 

laten we u dit weten. 
* De vacature voor ziektevervanging op maandag en dinsdag is vervuld. Juffrouw 

Suk-Jing Pang zal de groep overnemen als de eigen juf ziek is. 
 

Informatie via de app. 
Belangrijke informatie wordt verspreid via de app. Het is daarom ERRUG belangrijk 
dat u de app op uw telefoon heeft! 

 

De sponsorloop 
Woensdag 19 september is het weer zover, we gaan weer een sponsorloop houden 

voor Amara Foundation.  
De kinderen krijgen op vrijdag 7 september sponsorkaarten en kunnen geld 

inzamelen. De kaarten graag uiterlijk 14 september inleveren bij je juf. 
 

Aan alle kinderen en medewerkers van de Jeanne d'Arc school, aan alle ouders, 
familieleden en andere sponsors.  
Wat fijn dat jullie Amara Foundation weer hebben uitgekozen als goed doel voor de 
sponsorloop. 
 
Vorig jaar hebben we veel schoolspullen: potloden, kleurpotloden, gummen, schriften 
en leesboeken! Iedereen was er erg blij mee. 
 
We wensen jullie heel veel succes toe met de sponsorloop, de kinderen in Kisumu 
vinden het geweldig, dat jullie voor hen gaan lopen! 
Heel veel groeten van alle ST. Clare kinderen uit Kisumu en natuurlijk ook van alle 
bestuursleden van Amara Foundation. http://www.amarafoundation.org/  
 
ASANTA ANA (ofwel dank je wel!) Maria en Lisanne 

 
Bericht van de bibliotheek 
Start van het schooljaar: hoe kies ik een goed boek? 
Aan het begin van het schooljaar kan het soms weer even 

zoeken zijn welke boeken het juiste leesniveau hebben voor het kind. Een heel 
makkelijke manier om te kijken of een boek geschikt is voor een kind is het toepassen 

van de vijf-vinger regel.  
Het kind leest 1 bladzijde in het gekozen boek. Bij elk woord dat hij of zij niet begrijpt 

steekt hij of zij een vinger op. Bij vijf vingers of meer is het boek te moeilijk en kan er 

beter een ander boek gekozen worden. Bij minder dan vijf vingers kan het boek 
gelezen worden. 

 
Activiteiten in bibliotheek 't Sant, ook voor ouders 
Meeleesclub ‘t Sant 

Kosten: gratis  
Iedere maandagavond van 19:00 tot 20:30 is in Wijkcentrum ’t Sant de meeleesclub 

voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Van 19:00 tot 20:30 uur is 
iedere geïnteresseerde vanaf 18 jaar die zichzelf (of iemand in hun omgeving) herkent 

in onderstaande omschrijving van harte welkom. Deze activiteit wordt verzorgd door 
de Bibliotheek ’t Sant, in samenwerking met Taalnetwerk.  

Genieten van een mooi verhaal. Helaas is dit niet voor iedereen makkelijk. Heel veel 

mensen in Nederland hebben moeite met lezen. Zij slaan niet snel een krant open en 
pakken geen spannend boek. Daarom is er de Meeleesclub. Voor mensen die mee 

willen genieten van een mooi verhaal. Het is een leenclub waarbij iemand voorleest en 
de deelnemers meelezen. Voor de deelnemers van de meeleesclub zijn dezelfde 

http://www.amarafoundation.org/


 

4 
 

boeken beschikbaar om te kunnen mee lezen. Door mee te lezen kun je op een 

laagdrempelige manier oefenen met het lezen. 
Meedoen met de meeleesclub is geheel gratis en zonder vooraf aanmelden 

toegankelijk.  
Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij de Bibliotheek 't Sant of bij 

Christianne van Leest via telefoonnummer: 013 4648527 of via mail. 

 
Bericht van de OR: 

 

orteamjeannedarc@outlook.com 

Wij willen jullie welkom heten in een nieuw en veelbelovend schooljaar, we hopen er 
samen met jullie een prachtig jaar van te kunnen maken voor school en ouders maar 

vooral voor de kinderen. 

Daarom willen wij om jullie hulp vragen! Vele handen maken licht werk! 
 

Op zoek naar nieuwe ouderraadleden! 
De ouderraad is dringend op zoek naar creatieve, bevlogen ouders die tijd en zin 

hebben om deel te nemen aan de ouderraad.  

Wat houdt dat in?  
Ongeveer 5x per jaar vindt er op maandagavond van 19:30 tot 21:00 uur een 

vergadering plaats, verder zijn wij de drijvende kracht vanuit de ouders bij de 
organisatie van de activiteiten binnen de school. Dit is altijd samen met een 

leerkracht.  
 

Groepsapp. 
Heeft u geen tijd voor de ouderraad maar wilt u toch graag meehelpen op momenten 
dat u het uitkomt kunt u zich aansluiten bij onze oudergroepsapp. In deze app wordt 

u regelmatig om hulp gevraagd bij de verschillende activiteiten binnen de school. 
Wilt u ook graag helpen? Stuur dan een App met uw naam en naam van uw kind en 

klas van uw kind naar Corina van Esch (moeder Bart groep 7) of spreek haar aan. 06-

55571419. 
Allemaal heel veel plezier in dit nieuwe schooljaar! 

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

IN AUGUSTUS 
 

23 Lisa Wolfs  Pluk van de petteflet 

26 Mike Verhoeven  Dolfje weerwolfje 

IN SEPTEMBER 
 

   

6 Zainedine Hakki  Dolfje weerwolfje 

15 Mert Yildirim  De panters 

18 Mohammad Asad  Dolfje weerwolfje 

19 Sjeng Stolte  Dolfje weerwolfje 

22 Lotte van Rees  Kikker en zijn vriendjes 

22 Remzi Emir Unal  Pluk van de petteflet 

25 Koen Majoros  Dolfje weerwolfje 

 

 

 
Agenda 
Ma 10 sept OR-vergadering en MR-vergadering 

Di 11 sept. Kennismakingsgesprekken ouder-kind-leerkracht 

Do 13 sept. Kennismakingsgesprekken ouder-kind-leerkracht 

Di 18 sept. GMR-vergadering 

Wo 19 sept.  Sponsorloop  

Ma 24 sept.  Weekopening verzorgd door de kinderen van Dolfje 
weerwolfje 
 

Ma 1 okt. Weekopening in het teken van de Kinderboekenweek 

Di 2 okt. De leerlingenraad komt bij elkaar 

Wo 3 okt. Nieuwsbrief 2 

Vr. 5 okt. Xpect Primair studiedag, alle kinderen zijn vrij. 

 


