
 

 

DI 01 Inloop avond groepen 7-8 

WO 02  

DO 03 Aukje jarig 

VR 04  

ZA 05  

ZO 06  

MA 07 Mandy jarig 

DI 08 Marjolijn jarig 

WO 09  

DO 10  

VR 11  

ZA 12 Sanne jarig 

ZO 13  

MA 14 Herfstvakantie 

DI 15  

WO 16  

DO 17  

VR 18  

ZA 19  

ZO 20  

MA 21 Studiedag;  
alle kinderen de hele dag vrij 

DI 22  

WO 23  

DO 24  

VR 25  

ZA 26 Nour jarig 

ZO 27  

MA 28  

DI 29  

WO 30  

DO 31  
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Try-out sports 
Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben het boekje 
van de TryOut Sports 2019-2020 mee naar huis gekregen. 
Dit is je kans om nieuwe sporten te ontdekken. Wacht dus 
niet langer en test welke sporten jij leuk vindt.                 
Kijk samen met uw kind even op de site. De inschrijvingen 
zijn open t/m zondagavond 13 oktober 2019. Ben er op tijd 
bij, want vol = vol. Zoek dus snel je (nieuwe) favoriete 
sport. Meer info vindt u op de website:                             

https://www.sportintilburg.nl/tos 

Op zondag 24 november 2019 vindt 
de Warandeloop weer plaats.             
U kunt uw zoon/dochter gratis opge-
ven via juf Nour.                                
Ga naar het online inschrijf formulier                                                                                       
https://forms.gle/jDq2W8YtBbf9TgZY8 
                                                                                          
Doe dit voor donderdag 31 oktober; alle inschrijvingen 
daarna kunnen niet (gratis) verwerkt worden. We wensen 
de kinderen een sportieve en gezellige dag. 

Warandeloop 

Touchscreens 
In de herfstvakantie worden de 
Activ-boarden in de      groepen 
3 t/m 8 vervangen door touch-
screens. Ook worden in de 
groepen nieuwe computers voor 
de   leerkrachten geplaatst.      
In de afgelopen jaren hebben 
we meerdere malen beamers vervangen. Beamers verto-
nen beelden op het Activ-board. We stappen nu dus over 
op touchscreens, grote TV schermen, die door aanraking te 
bedienen zijn. Een verdere stap naar modern onderwijs. 
We hopen dat de leerkrachten het snel onder de knie    
hebben en met plezier zullen werken met dit nieuwe, mo-
derne onderwijsmiddel. 

https://www.sportintilburg.nl/tos
https://forms.gle/jDq2W8YtBbf9TgZY8


 

 

INFORMATIE VAN ONZE OUDERVERENIGING OF MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VINDT U OP  
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AGENDA EN NOTULEN LIGGEN TER INZAGE BIJ DE VOORZITTER OF SECRETARIS 

Vervangingen  vorige maand Fietsen op de stoep 

Studiedag 21 oktober 

Na elke vakantie controleren de luizenouders in elke 
groep de hoofden van de kinderen. Door deze           
structurele controles hopen we eventuele 
verspreiding van luizen te voorkomen. In de bijlage 
vindt u informatie over hoe te handelen mocht er bij 
uw kind luizen/neten ontdekt worden. 
Als dit het geval is, zouden we het prettig vinden dat u 
uw kind zo snel mogelijk behandelt. Ook is het voor de 
luizenouders fijn als u rekening houdt met het kapsel 
van uw kind in de week na de vakantie, zodat het 
haar voor hen makkelijk en snel te controleren is.     
De leerkracht weet op welke (meestal vaste) dag de 
luizenouder bij uw kind(eren) in de klas komt 
voor de controle. (zie ook bijlage GGD) 
 

Luizen / neten 

Hierbij weer een overzicht van onze vervangingen in 
de maand september. Zo krijgt u inzicht in het           
leerkrachtentekort wat bij iedere school speelt. 

De maandag na de herfstvakantie op 21 oktober  
hebben de kinderen een vrije dag. Het team heeft 
dan een studiedag. In de ochtend gaan we verder 
met onze scholing op executieve functies (zie vorige 
maandbrief). In de middag gaan we nadenken over 
onderwijsvernieuwing:                                                    

• hoe willen kinderen van nu leren,  

• wat hebben ze dan nodig,  

• wat kunnen wij dan veranderen om de kinderen 
nog beter te bedienen,  

• welke organisatie is daar voor nodig ? 
Allemaal vragen, die we ons stellen om het onderwijs 
aan uw kinderen aantrekkelijk en van deze tijd te  
maken. Dit realiseren binnen vertrouwde structuren 
en met de opbrengsten die van ons verwacht worden, 
is een boeiende uitdaging. 
 
 
 

We merken dat er weer meer gefietst wordt op de 
stoepen. Dit brengt gevaarlijke situaties met zich mee 
voor voetgangers. Wij zouden u en uw kind(eren) 
willen vragen om niet op de stoepen te fietsen, maar 
af te stappen en verder te lopen met de fiets aan de 
hand. Dit wordt ook in de klassen met de kinderen 
besproken. Veiligheid in belang van alle kinderen en 
ouders. 

Zoals aangekondigd willen we dit schooljaar ook het 
speelterrein van de kleuters gaan ‘vergroenen’.        
De planning was oktober/november 2019, dezelfde       
periode als vorig jaar met de grote speelplaats.      
Echter:   per 1 oktober is een nieuwe wet in werking; 
alle afgevoerde grond moet worden gekeurd. Er zijn 
twee laboratoria in Nederland, die dit mogen           
uitvoeren. U begrijpt dat dit vertraging oplevert, naast 
de extra kosten die hiervoor gelden. We moeten dus 
noodgedwongen uitstellen en proberen begin 2020  
een oproep te plaatsen om in het voorjaar              
daadwerkelijk samen met ouders en teamleden het 
werk uit te voeren. We hebben budget; het is dus   
uitstel, geen afstel. Maar we hebben u wel nodig om 
een mooie, ‘vergroende’ speelplaats voor de kleuters 
te creëren. 

Vergroening speelplaats kleuters 

3 langdurig zieke 
collega’s. 

Meerdere invallers Invallers in de groepen 
en deels in de onder-
steuning. Niet voor alle 
dagen een invaller te 
vinden. 

1 collega in  re-
integratie traject. 

Geen invallers. Geen ondersteuning 
voor deze uren. 

2 collega’s met zwan-
gerschapsverlof. 

Meerdere invallers. Invallers in de groepen 
en deels in de onder-
steuning. Niet voor alle 
dagen een invaller te 
vinden. 

7 zieke/afwezige 
leerkrachten in sep-
tember 

6 dagen geen inval-
ler.  6 dagen wel 
een invaller. 

Opgelost door onder-
steuners, directie en IB 
voor de groep. 

Parkeren 
Het is herfst en het weer verandert. Het regent vaker 
en ouders maken de keus zichzelf en hun kinderen 
‘even’ naar school te brengen met de auto.              
Dat ‘even’ is gevaarlijk.                                            
Door tijdgebrek maken we de keus de auto op de    
rijstrook stil te zetten en kinderen uit te laten stappen. 
Andere auto’s proberen dan toch te passeren met 
kans op aanrijden van de lopende kinderen.  
We constateren nu al irritatie en boosheid bij          
bestuurders. Emoties lopen op met alle gevolgen van 
dien. De parkeerplaats kent nu eenmaal twee keer per 
dag een piekbelasting, bij brengen en ophalen van de   
kinderen. Het is ook een onveilige omgeving, omdat   
verschillende verkeersdeelnemers door elkaar        
bewegen: auto’s, fietsers en voetgangers.              
Houdt u hier alsjeblieft rekening mee.  

• Zet uw auto weg op de juiste plaats of zoek een 
plekje iets verder weg van school.  

• Ga geen stilstaande auto’s inhalen, maar sluit 
aan in de rij (dan maar wat later op school).  

• Vertrek tijdig, zodat u alle tijd heeft om een ge-
schikte, veilige parkeerplek te zoeken. 

Kinderbingo 
De geplande Kinderbingo in oktober gaat niet door, 
want de geplande werkzaamheden in de aula/leerplein 
zijn nog bezig. De Kinderbingo stellen we uit  naar 
later in dit schooljaar. Dit bericht is al verspreid door 
onze Oudervereniging. 


