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Belangrijke data in oktober 
5 oktober  Dag van de leerkracht 
19 t/m 21 oktober Kamp groep 8; groep 1 t/m 4 vrij 
24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 
31 oktober  Studiedag Executieve functies; leerlingen vrij 
 
De eerste nieuwsbrief is helaas wat later dan gewend vanwege de overstap naar een nieuw 
administratiesysteem.  
 

Inloop 
De inloop van de groepen 1-2 is op dinsdag en donderdag. Op woensdag is de inloop van groep 3 en 
op maandag die van groep 4. Je bent als ouder van harte welkom om op deze dagen van 8.30 tot 
8.45 uur de opening van de dag bij te wonen! 
 

Stagiaires op de Vlashof 

Ook dit jaar zijn wij weer een opleidingsschool voor pabo studenten van de Fontys Tilburg. 
In samenwerking met basisschool De Lochtenbergh zullen wij een onderwijsnest vormen van 
in totaal 9 studenten. 
Op dinsdag 20 september start voor de studenten hun stageperiode.  
De eerste periode van dit schooljaar zullen er studenten worden begeleid in groep 1-2a, 
groep 5, groep 6, groep 7b en groep 8.  
Afhankelijk van de fase van de opleiding waarin de student zit, is hij of zij op maandag en 
dinsdag of dinsdag en woensdag aanwezig op de Vlashof. 
Wij kijken er naar uit om samen met ons team de studenten verder te begeleiden in hun 
toekomstige rol als leerkracht. 
 

Opening kinderboekenweek 
Gisteren hebben we met alle kinderen de kinderboekenweek geopend. 
Deze keer is het thema van de kinderboekenweek: GI-GA-GROEN. 
We hebben vanmorgen bezoek gekregen van Roodkapje en 2 boselfjes, Fien en Fleur. Fien en Fleur 
vertelden over de avonturen die zij beleven in het bos en hoe ze steeds meer te weten komen over 
de natuur. Namelijk door heel veel boeken te lezen over dit onderwerp. Roodkapje was op weg naar 
haar oma, maar liet haar afval achter in het bos. Samen met de kinderen hebben Fien en Fleur aan 
Roodkapje uitgelegd hoe je goed voor het bos kunt zorgen. 
Als verrassing hadden Roodkapje, Fien en Fleur voor alle groepen een boek meegebracht om in de 
klas verder mee aan de slag te gaan deze kinderboekenweek. 
We gaan de komende twee weken in de groepen verder werken en praten over de 
kinderboekenweek en het thema natuur. 
We gaan de natuur in, we gaan naar een voorstelling kijken en de ouders worden uitgenodigd om 
aan een activiteit tijdens de kinderboekenweek deel te nemen. 
 
WIST U DAT: 
Alle kinderen tot en met 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? Zeker de moeite 
waard. Tijdens de kinderboekenweek worden er in de bibliotheek ook veel activiteiten georganiseerd 
voor de kinderen. Ga er zeker een kijkje nemen. 
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Natuurmuseum en het pasje als cadeau 
In het kader van het thema van de Kinderboekenweek 2022: Gi-ga-groen, hebben we vanuit de 
werkgroep cultuur, alle kinderen een cadeautje gegeven in de vorm van een Natuurmuseumpas met 
korting. 
De bedoeling van dit pasje is dat er een pasfoto op wordt geplakt, met daarop de naam van uw kind 
en de naam van de school. Uw kind kan met deze pas en bijbetaling van € 2,50 het museum 
bezoeken. 
Deze pas is tot 1 september 2023 alleen voor uw kind geldig. Andere personen uit het gezin betalen 
de normale entreeprijs. 
Als u wilt weten wat de entreeprijzen zijn en welke mooie dingen er allemaal te zien zijn, verwijzen 
wij u daarvoor naar de website. https://www.natuurmuseumbrabant.nl/ 
Wij wensen u en de kinderen veel kijk- en leerplezier! 
 

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad 
We hebben op 3 oktober de eerste vergadering van dit schooljaar gehad. 
Marcel van den Hoven, de voorzitter van het college van bestuur, was bij de start van onze 
vergadering. 
We hebben samen met hem gesproken over de voortgang van de pilot meerschoolse directeur. 
Fabiënne is nu directeur op de Vlashof en op de Lochtenbergh. Aan ons als mr-leden werd door hem 
gevraagd hoe wij dat tot nu toe ervaren. Wij hebben een positieve evaluatie hierover gehad. 

 
We hebben het 4 fasen-corona plan besproken. We vinden het een duidelijk plan. De kaders zijn 
duidelijk, iedereen weet waar hij op welk moment aan toe is. 
 

 


