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Belangrijke data september:
15 september
22 september
30 september

Studiedag (leerlingen vrij!)
Informatieavond groep 8
Start Kinderboekenweek

Kennismakingsgesprekken
Wat was het enorm fijn om de afgelopen week zoveel ouders te mogen ontvangen in de school. We
hebben genoten van de gesprekken over uw kinderen, want als ouder kent u uw kind als beste en als
leerkracht zijn we blij met deze waardevolle kennis! Mocht u naar aanleiding van het gesprek nog
vragen hebben dan kunt u altijd bellen of mailen om een afspraak te maken.

Snotneuzen!
We merken aan het aantal snotneuzen dat de herfst in aantocht is. Om de juiste keuze te maken of
uw kind thuis moet blijven maken wij gebruik van de Beslisboom! Deze zijn toegevoegd in de
bijlagen.
Wij snappen dat dit niet alleen voor het onderwijs van uw zoon/ dochter impact heeft, maar ook
voor de thuissituatie. Op dit moment kunnen wij echter niet anders dan ons houden aan de
richtlijnen. Wij hopen hier op uw begrip en goede bereikbaarheid! En natuurlijk geldt dat wij altijd
open staan voor een gesprek.

Luizen controle
In verband met de RIVM maatregelen kan het “kriebelen” niet door gaan, in de bijlage een link van
de GGD, Graag uw kind zelf nakijken op hoofdluis.
https://www.ggdhvb.nl/professionals/kinderziekten-op-school-of-opvang/hoofdluis

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen is vol! Dit betekent dat we de bak leeg gaan maken. Mocht uw
kind nog iets kwijt zijn dan kunnen ze dit deze week nog komen zoeken bij Jolanda. Op 18 september
wordt de bak geleegd.

Try Out Sports voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8

Kies jouw favoriete sport !!
Vanaf 28 september kunnen alle kinderen van groep 3 t/m 8 weer inschrijven voor
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Try-Out Sports. Met Try-Out Sports kunnen zij een aantal weken een sport uitproberen voor slechts €
5,- Meerdere sporten uitproberen mag!
Flyer en website
In de week van 21 september worden op school de Try-Out Sports flyers uitgedeeld. Alle belangrijke
gegevens staan hierin vermeld.
Inschrijven kan vanaf maandag 28 september t/m zondag 18 oktober
via www.tryouttilburg.nl
Direct ná aanmelding, ontvang je per mail een inschrijfbevestiging.
Het is natuurlijk geweldig om samen met je vriendje of vriendinnetje te gaan sporten. Je moet dan
samen achter de pc gaan zitten en om de beurt aanmelden voor dezelfde sport. Je kunt meteen zien
of er nog plek is. Geen plaats, dan kun je een andere keuze maken. Samen sporten is toch veel
leuker!
Ivm Corona kan het zijn dat dit jaar een aantal sporten niet worden aangeboden!!
Veel succes,
Voor meer informatie kun je contact opnemen met :
Mieke Limpens
Afdeling Sportstimulering
Gemeente Tilburg
013-532 58 78 / 06-86685044
Email: tryoutsports@tilburg.nl

Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord (Jeugdtandverzorging Tilburg) is een
tandartspraktijk speciaal voor kinderen
De voordelen voor schoolgaande kinderen:
- Als extra service halen we kinderen op van school en brengen ze terug na de behandeling.
- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen, we werken volgens de Gewoon Gaaf
methode.
- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet momenten
betekenen voor je tanden.
- Wij sturen u na de behandeling een kort verslag.
- Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft dan
bespreken we dat met u.
- De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze
kosten geldt geen eigen risico. Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet onder de
basisverzekering.
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de jeugdtandverzorging?
Voor meer informatie of aanmelden kunt u onze website bezoeken
www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl of contact met ons opnemen: 013-5430533.
Wij laten u graag de praktijk zien en beantwoorden al uw vragen!
NIEUWSBRIEF

2

Nieuwsbrief 2
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg – Noord
Monteverdistraat 69 5049 EV Tilburg
Telefoon: 013-5430533 E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl
Volg ons op Jeugdtandverzorging_Tilburg voor alle ins en outs
Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling voor Jeugdtandverzorging
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