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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 

10 

Verkeer rondom de 
school 
De verkeerssituatie rondom de school 

is op het moment erg onoverzichtelijk 

mede door het aanleggen van een 

nieuw fietspad. We willen iedereen 

vragen extra voorzichtig te zijn op de 

fiets of met de auto. Bedankt alvast 

voor uw alertheid. Deze situatie be-

spreken we op school ook met de 

kinderen die op de fiets naar school 

komen.  

Overblijfouders 
 

Voor de zekerheid nog een oproep via 

de nieuwsbrief! We zijn op school  op 

zoek naar ouders die het leuk vinden om 

één of meerdere pauzes in de week te 

helpen bij het overblijven. Heeft u inte-

resse of wilt u meer informatie? Neem 

dan contact op met Joost Hamers. 

(joost.hamers@opmaatgroep.com)  



Try out Cultuur 
Deze week is het weer zover. Alle basisscholen in Tilburg ont-
vangen de Try Out Cultuur boekjes van de gemeente Tilburg 
met als doel om op laagdrempelige wijze cultuur onder de 
schoolgaande jeugd (groep 1 t/m 8) te stimuleren. Eind deze 
week krijgen de kinderen de boekjes van Try out Cultuur mee 
naar huis. Kunt u niet wachten dan vindt u hieronder de digita-
le versie, let op inschrijven kan pas vanaf 12 februari 
16.00uur. 
 
https://www.cultuurensportstimulering.nl/Tilburg-TryOut-2019-2020 
 
We hopen dat ook dit jaar heel veel kinderen hun weg weten 
te vinden naar een leuke, uitdagende en culturele activiteit.  

https://www.cultuurensportstimulering.nl/Tilburg-TryOut-2019-2020
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Rapport 1 Deze week zijn de 

rapportgesprekken 

Carnaval 
Leerlingen zijn om 

12.00uur vrij. (start 

voorjaarsvakantie) 

Studiedag. Alle leer-

lingen zijn vrij. 

Fiets zoekt eigenaar 

Vanaf aanstaande vrijdag 
kunt u zich intekenen voor 
de rapportgesprekken 
(groep 1 t/m 7). De inteken-
lijsten hangen bij het lokaal 
van uw zoon/dochter. 

Rapportgesprekken 

Er staat al een poosje een witte 
fiets in onze fietsenstalling die zijn 
eigenaar zoekt. We hebben deze 
veilig achter het gesloten hekwerk 
gezet. Zou de eigenaar zich willen 
melden bij meneer Joost van Box-
tel? Alvast bedankt! 


