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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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Gezocht!! 

De werkgroep ouders is op 

zoek naar blikken. Heeft u  

thuis nog blikken en wilt u ze 

kwijt? U mag ze inleveren bij 

de leerkrachten van groep 1/2 

of juf Annemarie.  

Alvast bedankt! 

Koningsspelen  

 

Hoi Jongens en meisjes        

Op vrijdag 22 april a.s. is het weer zover…de Koningsspelen! Je verza-

melt allemaal om 8.30u in je eigen klas. Om de dag gezond en energiek 

te starten beginnen we gezamenlijk met de Koningsdans. Vervolgens 

mogen jullie in je eigen klas genieten van een gezond ontbijt. Thuis ont-

bijten is dus niet nodig en je hoeft zelf geen eten/drinken hiervoor mee 

te nemen. Zorg dat je vóór vrijdag 22 april een bord en bestek in een 

tasje meeneemt, voorzien van je naam. Voor de middag neem je wel je 

lunch mee. In principe is er die dag schoolfruit, maar lust je dat niet dan 

neem je zelf fruit mee. 

Groep 5 let op: voor jullie wordt het een Koningslunch omdat jullie na de 

gezamenlijke dans op school meteen naar de sportvelden gaan, zorg 

dus dat je thuis wel ontbeten hebt. Jullie hoeven geen lunch mee naar 

school te nemen. 

 

Na de Koningsdans en het ontbijt zijn er verschillende leuke sport- en 

spelactiviteiten. Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 is er van alles 

op het schoolplein en in de eigen klas te doen. De groepen 5 t/m 8 heb-

ben deels sportdag bij de voetbalvelden en ook voor hen zijn er leuke, 

verrassende activiteiten op school georganiseerd. 

Neem een extra flesje water mee en denk bij goed weer ook aan zonne-

brand (of smeer je thuis alvast in) en een petje. 

Trek je sportieve, oranje, sporttenue uit de kast….wij hebben er zin in ! 

Groetjes van meneer Bas en de oudervereniging 



Handle with Care 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Wij doen mee aan ‘Handle with Care’; een werkwijze waarin leerlingen die huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebben 

meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, zo snel als mogelijk op school steun wordt geboden. Uit onderzoek blijkt dat 

dit veel verschil uitmaakt voor kinderen. 

De juf of meester kan een kind bij een situatie van huiselijk geweld tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat 

de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aan-

dacht kan een leerling tot rust komen, sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden 

voorkomen.  

Scholen worden geïnformeerd door middel van een ‘Handle with Care-signaal’. Als de politie voor een situatie van huiselijk 

geweld wordt ingeschakeld, dan kan het zijn dat zij een melding doorgeven aan Veilig Thuis. Zij geven daarbij ook aan dat er 

kinderen aanwezig waren. Veilig Thuis zal dan op verzoek van de gemeente een HwC signaal doorgeven. De gemeente, die 

weet waar het kind op school zit, zorgt ervoor dat de school dit HwC signaal krijgt.  

Alleen de volgende gegevens worden doorgegeven aan de directeur of de intern begeleider waar de leerling op school zit: 

 - de naam van de leerling;  

 - de geboortedatum van de leerling; 

 - het signaal ‘Handle with Care’. 

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie worden niet aan school meegedeeld.  

De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangt heeft, neemt zo snel mogelijk contact met de groepsleerkracht van 

de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. De groepsleerkracht kan de leerling 

laten blijken dat hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of haar verhaal te doen als daar behoefte aan is. Een 

toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje 

zitten om even tot rust te komen. De groepsleerkracht of intern begeleider neemt mogelijk ook contact op met ouders om hen 

te informeren over de genomen stappen op school. 

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal. Het signaal delen we alleen met de collega’s die hierover geïnformeerd 

moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with 

Care’ is puur om de leerling na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom ner-

gens terug te vinden.  

Wilt u meer weten over Handle with Care, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet, 

Jette Oonk 

 

 

 



Verkeer rondom de school 
De groepen 7 van onze school gaan samen met de ge-

meente Tilburg samenwerken om het verkeer rondom 

onze school veiliger te maken. De komende periode krij-

gen de leerlingen van groep 7 bezoek van medewerk-

ders van stadstoezicht. Samen zetten zij een actie op 

rondom de school, zodat de verkeersveiligheid beter 

wordt. 

Goed onderwijs, voor jou. 

Kwink 
Deze weken gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 aan de slag 

met “het geven van feedback”. Met als doel om op een goe-

de manier met elkaar om te gaan in de klas en te zorgen 

voor een fijn groepsklimaat. 

 

 

15 
apr 

Leerlingen om 

12.00uur vrij. 

20 en 21 
     apr 

 

2e Paasdag 

Leerlingen zijn vrij. 

18  
apr 

 

Eindtoets groepen 8 

22 
apr 

 

Koningsspelen 

25 
apr 

Start meivakantie 


