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Gelukkig gezond nieuw jaar 
Na een kerstvakantie met lockdown zijn er               
hopelijk toch gezellige dagen geweest en is er tijd 
gevonden  om te ontspannen en uit te rusten.   
We zitten nu alweer in het jaar 2021.                  
We doen iedereen de allerbeste wensen en  
hopen dat het voor iedereen een gelukkig jaar 
wordt met vele hoogtepunten. Laten we in ieder 
geval  de wens uitspreken af te komen van het 
Covid 19 virus, gezond te blijven en te genieten 
van de fijne momenten die er zeker zullen zijn. 
Een gelukkig nieuwjaar namens alle teamleden. 
 
 
 

    

Noodopvang en beslisboom 
Op bladzijde 3 van deze maandbrief staat de            
nieuwste beslisboom. Het geeft aan hoe te  
bepalen of uw kind naar school kan bij                  
Covid-19  klachten. 
We krijgen een dringend advies van de                
besturen om dit scherper te hanteren.  
Vanwege de laatste ontwikkelingen in het              
Covid-19 virus adviseren we om kinderen die 
klachten hebben niet naar de noodopvang te 
laten komen, maar thuis te houden.                         
Dit is scherper dan de 'beslisboom' maar het 
lijkt ons verstandig om dit in ieder geval de 
komende twee weken aan te houden. Dan zal 
er meer bekend zijn over het effect van de 
lockdown, de feestdagen en de nieuwe variant 
van Covid-19.   
We gaan uit van uw begrip en medewerking en 
zullen zelf strenger zijn om een veilige en              
gezonde noodopvang te kunnen realiseren. 
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Online werken 

Actie ‘het vierde geschenk’ 

Vanwege de lockdown zijn we weer gestart met online 
onderwijs. Kinderen werken thuis aan hun weektaak, 
volgen instructie-filmpjes en er zijn contactmomenten  
ingepland. De leerkrachten doen hun best om zoveel 
mogelijk bereikbaar te zijn voor de kinderen, te letten 
op  hun voortgang en welbevinden. Daarnaast hebben 
we te maken met noodopvang op school met iedere 
dag rond de 50 kinderen (!) We plannen telkens vol-
doende leerkrachten in om dit op een verantwoorde 
wijze in te vullen. Op deze dagen is die leerkracht dus 
minder beschikbaar voor de eigen groep.                 
Ook wij zijn niet blij met de lockdown en hopen weer 
snel terug te kunnen naar de oude situatie.               
Als kinderen er niet  uitkomen of met een andere 
vraag/kwestie zitten, mail dan gerust met de leer-
kracht. Hij/zij kan dan meedenken of helpen. 

Vanuit onze administratie hebben we broertjes en zus-
jes van onze leerlingen in beeld; we zien dat er een 
aantal al drie jaar zijn of binnenkort drie jaar worden. 
Als u uw kind wilt aanmelden op onze school vragen 
we u zo spoedig mogelijk  contact op te nemen met 
Saskia de Vocht: Het is voor ons noodzakelijk tijdig 
weet te hebben van toekomstige leerlingenaantallen.   
saskia.devocht@tangent.nl of  013 5470016 

Ook dit jaar doen we weer mee aan de actie  
‘Het vierde geschenk’. De drie koningen kwamen bij 
het kindje Jezus met wierook, goud en mirre. De vierde 
koning was te laat, omdat die onderweg veel mensen 
ging helpen. 
Vanaf 7 december werden er op onze school  door de 

stichting Het Vierde Geschenk dozen neergezet om 
speelgoed in te zamelen voor  kinderen in gezinnen in 
Tilburg die het minder goed hebben.                         
Kinderen krijgen met Sinterklaas misschien wel een 
dubbel  cadeau? Of ze hebben op zolder nog wel goed 
speelgoed staan waar ze niks meer mee doen? Knuf-
fels die nog een tweede ronde mee kunnen? Dat mag  
allemaal in de dozen verzameld worden.                             
Vanwege de lockdown en andere corona-maatregelen 
is de actie verlengd. U kunt dus de komende weken 
nog steeds speelgoed (in de hal) afgeven op school. 

Vakantierooster 2021 - 2022 

We geven u de voorgeschreven vakantiedagen; er is 
nog kleine marge aan vrije uren, die door de school 
zelf is in te vullen. We doen dit in overleg met de MR 
en zullen bekijken en berekenen of  een extra vrije 
week wederom tot de mogelijkheden behoort.  

In de week van 1 februari worden de advies-
gesprekken gehouden. In een gesprek met kind en 
ouders vertellen wij welke vorm van vervolgonderwijs 
wij het meest geschikt vinden. Dit advies is gebaseerd 
op het volgen van het kind op leerresultaten,  
werkhouding, motivatie en sociaal-emotioneel                  
welbevinden.  Betreffende ouders krijgen een                     
uitnodiging met datum en tijdstip. 

Gebruikt textiel  

Voor vaders uit niet-westerse culturen.                               
De vader vervult een belangrijke rol in het gezin. 
Hij biedt steun aan kinderen en vrouw. Hij geeft 
het goede voorbeeld. Het voelt soms als een   
grote verantwoordelijkheid. Of is opvoeden een 
taak van moeder? Het is belangrijk dat man en 
vrouw samen over de kinderen praten,                        
oplossingen bedenken en tijd besteden aan het 
gezin. Hoe ben je een goed team samen?                   
Meer weten over het vaderschap?                             
Tips krijgen van andere vaders?                                    
Schrijf je dan in via de link.                                       
https://www.ggdhvb.nl/cursussen/cursusoverzicht/2020/12/
Ik-als-vader 

Informatie: Tahar Mekkaoui 
t.mekkaoui@ggdhvb.nl                                                      
Tijd: 18 januari 2021 van 19.30 – 20.30 uur               
Twee dagen voor de workshop ontvang je een link 
voor deelname.                                                          
Deze gratis workshop wordt georganiseerd door 
GGD Hart voor Brabant                                                    
0900 463 64 43                                          

Adviesgesprekken groep 8 

Online workshop: Ik als vader  

Broertje/zusje drie jaar ? 

Vanaf 7 januari 2021 staan er op onze  locatie textiel-
containers. Hiermee kunnen we gedurende het jaar 
textiel inzamelen. Dus gebruikt textiel: voor de draad 
ermee! Neem het mee en gooi het in de draadkar.     
Wat is textiel? Ook textiel is een aparte afvalsoort en 
hoort daarom te worden gesorteerd. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld kleding, riemen, schoenen, gordijnen en 
beddengoed. Wat gebeurt ermee?  Bruikbare kleding 
en schoeisel wordt verkocht als tweedehandskleding in 
arme landen. Een deel van het textiel dat niet meer 
bruikbaar wordt gerecycled tot grondstof voor textiel-
materialen, bijvoorbeeld garens voor het maken van 
nieuwe kleding, maar ook voor vloerbedekking, dekens 
en vilt voor geluidsisolatie. Van kapotte kleding worden 
ook poetsdoeken en isolatiemateriaal gemaakt.         
Wat mag niet in de textielcontainer? Vloerbedekking 
(mag bij grof huisvuil), zwaar vervuilde kleding (olie-, 
verfvlekken of nat) mag bij restafval. Voor iedere kilo 
textiel ontvangen we van de gemeente Tilburg 25 cent 
en dat geld komt ten goede aan de kinderen van onze 
campus. 

Herfstvakantie ma 25 okt 2021 /m vr 29 okt 2021 

Kerstvakantie ma 27 dec 2021 t/m vr 7 jan 2022 

Carnavalsvakantie ma 28 febr 2022 t/m vr 4 mrt 2022 

2e Paasdag ma 18 apr 2022 

Meivakantie ma 25 apr 2022 t/m vr 6 mei 2022 

Hemelvaart do 26 mei 2022 t/m vr 27 mei 2022 

2e Pinksterdag ma 6 juni 2022 

Zomervakantie ma 25 juli 2022 t/m vr 2 sept 2022 

https://www.ggdhvb.nl/cursussen/cursusoverzicht/2020/12/Ik-als-vader
https://www.ggdhvb.nl/cursussen/cursusoverzicht/2020/12/Ik-als-vader


 

 


