
 

1 
www.bsjeannedarc.nl 

D
E
 N

IE
U

W
S
B
R
IE

F
 2

 
Oktober 2018 

Beste ouders 
 

 
 
 

Nieuwe collega’s stellen zich aan u 
voor: 
Meneer Ronald 
Intern Begeleider. 

Het was januari 2007 waarin ik als leerkracht in 
het onderwijs startte. Met hart en ziel begon ik te 

werken in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. 
Kinderen die anders leren hebben mij altijd 

geboeid, juist omdat zij net zoveel potentie hebben 

als alle andere kinderen. ‘Ieder kind wil 
ontwikkelen en ieder kind wil bij de groep horen’ is 

daarom mijn statement! 
  

Sinds 2014 spreidde ik mijn vleugels. Met één been 

in het speciaal onderwijs en de ander in het 
regulier onderwijs (PO) ben ik leerkrachten, 

schoolleiders en teams gaan ondersteunen. Van 
het samen met een andere leerkracht lesgeven tot 

het ontwikkelen van een schoolvisie. In 2017 ben 

ik in het speciaal onderwijs gestopt en ben ik een 
half jaar Intern Begeleider op een grote school 

voor voortgezet onderwijs geweest. Een half jaar later, in januari 2018, ben ik op een 
onderwijsreis gegaan met mijn vrouw en kinderen. Education on Tour heet het. 

Samen zijn we -van school naar school- door Scandinavië gereisd om het onderwijs in 
Denemarken, Zweden en Noorwegen te zien en ervaren. 

  

Sinds dit schooljaar mag ik binnen Xpect Primair de rol van Intern Begeleider op 
Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc vervullen. Als voorbijdenker en voorbereider van 

passend onderwijzen combineer ik al mijn ervaringen en inclusieve/creatieve kijk op 
onderwijs om leerkrachten en uw kind te ondersteunen. 

 
Juffrouw Esme 

Hallo allemaal,  

Via deze weg wil ik me graag even aan u voorstellen. Mijn 
naam is Esmé Rossy. Ik ben 24 jaar oud en ik woon in Tilburg. 

Mijn hobby’s zijn puzzelen in puzzelboekjes en ik sta ook graag 
in de keuken. Sinds het begin van dit schooljaar ben ik gestart 

als leerkracht in groep 7-8 A (De panters). Afgelopen jaar heb 

ik als invaller gewerkt. Dit schooljaar sta ik van maandag tot 
en met vrijdag voor de groep. Ook zal ik dit jaar werkzaam zijn 

in de ouderraad. De afgelopen weken zijn voor mij al goed bevallen. Ik kijk erg uit 
naar de komende periode met de kinderen. We gaan er een leuke tijd van maken. 

Veel ouders heb ik al ontmoet, maar als ik u nog niet gezien heb of als u vragen heeft 

mag u gerust even langskomen. Tot ziens! Groetjes, juf Esmé  
 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 

• Nieuwe leerkrachten stellen zich voor 

• De directie bericht 

· Wijk 

· Aula 

· Personeel  

• Schoolfotograaf 

• Sponsorloop op Jeanne d’Arc 

• Laatste nieuws van de OR 

(ouderraad) 

• Hoe en wat in de ouderkamer 

• Bericht van de bibliotheek 

· Kinderboekenweek 

· Activiteiten in de bieb 

• Bericht van de schooltandarts 

• Bericht van Jong oranje 

• Vaste rubrieken zoals verjaardagen 

en agenda 

http://www.bsjeannedarc.nl/
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Juffrouw Gwen 
Hallo allemaal, de afgelopen weken hebben jullie mij misschien al zien rondlopen bij 
de groepen 1-2 en 3-4. Dit jaar geef ik op dinsdag de kinderen van deze groepen les 

in beeldend, drama, dans en muziek. Lekker creatief aan de slag met elkaar, dat is 
heerlijk om te doen en je leert er ook nog heel veel van. 

Bijvoorbeeld om anders te denken en te voelen dan 

'normaal'. En er lopen wat creatieve kinderen rond op de 
Jeanne d'Arc! 

Ik ben net 46 jaar geworden, getrouwd met Jeroen en heb 
twee kinderen: Jelle (12, V.O. brugklas) en Bregje (10, groep 

7). Graag tot ziens! 

 
Juffrouw Celia 
Ik ben Célia, 29 jaar en ik woon in Tilburg. Ik studeer sinds september aan de pabo in 
Tilburg, de flexibele deeltijd variant. Op de dinsdag loop ik stage bij Panta Rhei . 

De andere dagen ben ik bij Jeanne d’Arc aan het werk als onderwijsassistent bij Dolfje 
Weerwolfje.  

Ik ben geboren in Brazilië, maar opgegroeid in Nederland. Mijn vrije tijd spendeer ik 

graag met mijn vriend en andere vriendinnen en vrienden. Ik zing al 6 jaar in popkoor 
AkoorT uit Tilburg en muziek in het algemeen is mijn passie. Verder kan ik 

ook absoluut genieten van een goede serie, een mooie film of een bezoekje aan het 
theater. 
 

Bericht vanuit de directie: 
Wijk 
Samen met de partners uit de wijk zijn we in gesprek over duurzaamheid. Hoe kunnen 
we deze wijk sterker maken voor onze kinderen? 

De school steekt in op de talenten van kinderen. We zijn nog niet tevreden over het 

aanbod. Op dit moment hebben we voor elke stamgroep een cultureel uitstapje 
gepland, de lessen beeldende vorming en muziek worden uitgebreid. 

We willen ook een breder aanbod van voorzieningen in de wijk op het gebied van 
cultuur (dans, toneel, muziek, tekenen, beeldende vorming, etcetera) en een betere 

aansluiting bij het aanbod dat er al is realiseren. Daarom zijn we in gesprek met de 

partners in de wijk om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Wat we nog 
missen is het gesprek met u als ouder om ons te vertellen wat u fijn zou vinden om 

dicht bij huis te hebben. In dit schooljaar zullen we u benaderen om hierover in 
gesprek te gaan. 

 
Aula 
Ja ja, het is zover! In de herfstvakantie wordt de aula omgebouwd tot theater. In de 

week na de herfstvakantie zal dit afgewerkt worden. De weekopening van 5 
november is het moment waarop de nieuwe aula officieel in gebruik genomen gaat 

worden. Kom allemaal kijken! 
 

Personeel 
* Op 26 september hebben we afscheid genomen van juffrouw Maaike. Zij heeft de 

keuze gemaakt om na 10 jaar naar het Speciaal Onderwijs te gaan. Zij zal bij 

Auris Florant aan het werk gaan om kinderen op diverse scholen te begeleiden. 
Wie weet komt zij ook nog een keer bij ons! We bedanken haar voor haar 

fantastische inzet. Juffrouw Maaike is een lieve juf die zomaar spontaan kusjes 
krijgt van haar leerlingen!  

Kinderen, ouders en team zullen haar missen. We respecteren haar besluit en 

wensen haar veel plezier en geluk op de nieuwe school. 
* Vanaf 1 oktober gaat juffrouw Figen op maandag-dinsdag en woensdag werken. 

Het is nog niet gelukt om een nieuwe leerkracht aan te trekken.  
* Mw. Roos Deenen zal op donderdag en vrijdag vervangen. Zodra er een nieuwe 

leerkracht is gevonden laten we u dit via de nieuwsbrief weten. 
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* Door een flinke toename van het aantal kleuters in groep 1-2 zijn we ook op zoek 

naar een leerkracht voor deze groep. Zodra deze gevonden is gaan we de groep 
in twee groepen opsplitsen.  

 

Schoolfotograaf 
Op 24 oktober bezoekt de schoolfotograaf onze school. Vandaag krijgt uw kind een 

kaart mee, waarop u uw voorkeur kunt aangeven op welke manier uw kind 
gefotografeerd mag worden. Lever deze kaart voor de herfstvakantie in bij de 

leerkracht van uw kind. Voor de fotograaf is het van groot belang dat alle kaarten 
worden ingeleverd. 

De broertjes zusjes foto’s worden aan het eind van de ochtend gemaakt.  

 

 
 
De sponsorloop 

Woensdag 19 september was onze jaarlijkse sponsorloop 

wederom voor de Amara foundation.  
Het was prima weer en daardoor konden we natuurlijk 
heel goed rennen. "Tante Maria" van de Amara 

foundation was ook aanwezig en moedigde iedereen 
goed aan. Nadat iedereen nog een beetje stond uit te puffen konden we dan ook een 

prachtige cheque overhandigen met daarop het prachtige bedrag van € 631,85!! 
Iedereen bedankt voor de aanmoediging en dit prachtige bedrag! Wanneer jullie nog 

vragen hebben kun je die mailen naar: administratie@amarafoundation.org  

  
ASANTA SANA (ofwel dank je wel)!  Maria en Lisanne  

http://www.amarafoundation.org/  

 
Bericht van de OR: 

 

orteamjeannedarc@outlook.com 

Na weer een geweldige sponsorloop waar we weer trots kunnen zijn op wat de 
kinderen er allemaal voor gedaan hebben is de herfst nu aangebroken. Binnenkort 

mogen we weer genieten van de herfstvakantie en daarna  komt de schoolfotograaf 

die weer prachtige foto's gaat maken.  
Op 7 November is het Nationaal Schoolontbijt. Dit betekent dat de kinderen voor een 

keer thuis niet hoeven eten, maar dit lekker in de groep doen. Hulp van ouders is 
altijd welkom!  

Na het ontbijt gaan de voor- en onderbouw genieten van een herfstwandeling. 

Misschien zien ze daar wel hele mooie paddenstoelen of beukennootjes of een 
eekhoorntje dat voedsel aan het zoeken is voor de winter. Er zijn nog veel meer 

mooie dingen te zien in het bos. 
 

Veel plezier met alle activiteiten en geniet van de vakantie!  

 

http://www.amarafoundation.org/
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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. 

❖ 10 oktober:  bezoek van de GGD 
❖ 24 oktober:  groepsinstructie Piramide 
❖ 31 oktober: bezoek aan de bibliotheek 
❖ 7 november: herfstwandeling 

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

Bericht van de bibliotheek 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is een feestje rondom boeken en loopt 
van 3 tot en met 14 oktober. Het onderwerp dit jaar is 

‘Vriendschap’. Er zijn veel boeken over vriendschap die kinderen zelf kunnen lezen of 

die gezellig voorgelezen kunnen worden. 
Bijvoorbeeld: 

 
Groep 1-3   groep 4-5  groep 6-7 groep 7-8 

 

Voor nog meer leestips zie ook de advieslijst van Mathilda (in bijlage). 
Activiteiten in bibliotheek 't Sant 

- Voorleeshalfuurtje voor peuters en kleuters op woensdagmiddag van 15.30 

tot 16.00 uur op 10 oktober  

- Digi-uurtje jeugd op vrijdag  19 oktober van 15.30 tot 17.00 uur 

Stopmotion filmpjes voor 8 tot 12 jaar  

 

Bericht van de schooltandarts. 
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord ( jeugdtandverzorging Tilburg) is 
een tandartspraktijk speciaal voor kinderen 

De voordelen voor schoolgaande kinderen: 
- Als extra service halen we kinderen op van school en brengen ze terug na de 

behandeling. 

- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen. 

- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet momenten betekenen voor 

je tanden. 

- Wij sturen u na de behandeling een kort verslag. 
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- 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. 

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 
Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling voor 

Jeugdtandverzorging.  

 

Jonger Oranje Talentendag  
Droom jij net als Steven Bergwijn en Jorrit Hendrix om te mogen spelen voor de 

landskampioen van de Eredivisie? Dinsdag 16 oktober, in de herfstvakantie, is er een 
Jonger Oranje Talentendag bij VV ZIGO met scouts van de Eindhovense topclub. Je 

beleeft een fantastische voetbaldag waarbij je heel veel wedstrijdjes speelt en je maakt 
ook nog eens kans om gescout te worden.  

 

Tijdens de Jonger Oranje Talentendag staat alles in het teken van plezier, vriendschap 
en talent. Je speelt een groot 4 tegen 4-toernooi waarbij je tegen leeftijdsgenootjes 

voetbalt, je maakt nieuwe vriendjes en -vriendinnetjes en je wordt bekeken en 
beoordeeld door profscouts. Je krijgt de kans om jouw droom te verwezenlijken: 

gescout worden door de Eindhovenaren en/of een plek verdienen in de Jonger Oranje 
Regioselectie. 

 

De profscouts selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag de beste spelers voor 
de drie Jonger Oranje Regioselecties ‘Tilburg’ in de leeftijdscategorieën Onder 9 (2011, 

2012 en 2013), Onder 11 (2009 en 2010) en Onder 13 (2007 en 2008). Zij gaan aan 
het einde van het seizoen meedoen aan de grote Jonger Oranje Finals. Daar worden de 

drie officiële Jonger Oranje teams geselecteerd door scouts van alle 9 partnerclubs van 

Jonger Oranje. Deze talententeams spelen in het seizoen daarna tegen profclubs uit het 
binnen- en buitenland. Zo speelde Jonger Oranje afgelopen seizoen oefenwedstrijden 

tegen Liverpool, Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. 
 

Wat: Jonger Oranje Talentendag i.s.m. landskampioen van de 
Eredivisie 

Wanneer: Dinsdag 16 oktober 2018 

Hoe laat: 9.45 – 15.00 uur  
Waar: VV ZIGO, Tilburg 

Voor wie: Spelers (jongens en meisjes) geboren tussen 2007 
en 2013 

Meer informatie en inschrijven: www.jongeroranje.nl  

 
 
 
 
 
 

http://www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl/
mailto:tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl
http://www.jongeroranje.nl/
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    We feliciteren ..…   

IN OKTOBER  

2 Juffrouw Michelle  Dolfje weerwolfje 

5 Shahd   Dolfje weerwolfje 

8 Sienna   De panters 

10 Atakan   De panters 

14 Lina   Pluk van de petteflet 

18 Tessa   De pottertjes 

23 Maisam   Pluk van de petteflet 

27 Berfin   Boer Boris 

IN NOVEMBER  

5 Thaksha   Pluk van de petteflet 

5 Juffrouw Jopie   

7 Juffrouw Natasja  Kikker en zijn vriendjes 

7 Aybars   Kikker en zijn vriendjes 

9 Radinho   Boer Boris 

12 Ilkay   De panters 

 

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

Vr. 12 okt. Kijkdag 

Vrij. 12 okt.  Weeksluiting in het kader van de Kinderboekenweek. 
Daarna begint de herfstvakantie 

Ma. 15 t/m 
vrij. 19 okt 

Herfstvakantie 

Ma. 22 okt. Hoofdluiscontrole  

Di. 23 okt. MR-vergadering 
 

Di. 23 okt. GMR-vergadering 

Wo. 24 okt.  Schoolfotograaf  

Ma. 5 nov. Weekopening door Boer Boris 

Wo. 7 nov.  Nationaal schoolontbijt 

Wo. 7 nov.  Herfstwandeling door de groepen 1 t/m 4 

Di. 13 nov Leerlingenraad 

Di. 13 nov. GMR-vergadering 

Wo. 14 nov. Nieuwsbrief 3 

 


