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Belangrijke data in oktober:
5 oktober
6 oktober
7 oktober
11 oktober
20 t/m 22 oktober
23 t/m 31 oktober

Tangentdag (alle leerlingen vrij!)
Start Kinderboekenweek
Informatie avond groep 8
Diploma uitreiking mediatoren
Kamp groep 8; groep 1 t/m 4 vrij
Herfstvakantie

Onze app
Wisten jullie al dat u via de app op de hoogte kunt blijven van onze school! Ook iedere klas heeft zijn
eigen pagina, zodat u lekker kunt genieten van een foto op zijn tijd of andere leuke mededelingen
van de klas!

Even voorstellen;
Hallo allemaal,
Mijn naam is Robin Versteden, ik ben 28 jaar oud en woon in Tilburg
zuid. Ik ben aan het begin van dit schooljaar gestart als juf van groep
3b. In mijn vrije tijd speel ik graag basketbal en hou ik ervan om
mooie verre reizen te maken. Zo ben ik al in Zuid-afrika, Peru en
Thailand geweest en hoop ik (als het weer mag) nog wat meer mooie
plekjes op de wereld te zien! De eerste weken op de Vlashof voel ik
me heel erg welkom door de fijne collega´s, ouders en natuurlijk de
leukste kinderen van Tilburg! Ik ben dus erg blij dat ik hier mag
werken en leer nog graag meer kinderen en ouders kennen. Wil je
iets weten of vragen? Kom dan gerust naar me toe. Tot snel!
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Hoi allemaal,
Mijn naam is Arjan van Dijk en ik ben de nieuwe leerkracht van groep 6B. Ik ben
34 jaar en ben al bijna 10 jaar woonachtig in Tilburg, samen met mijn vriendin
en 2 kinderen. Ik ben opgegroeid in Utrecht maar voel me hier nu helemaal
thuis.
Wellicht is mijn gezicht voor sommigen al bekend, ik heb 2 jaar geleden namelijk
al in 2 groepen stagegelopen op de Vlashof. Deze zomer ben ik afgestudeerd en
kreeg ik gelijk de mooie kans om hier aan het werk te gaan. Ik heb enorm veel
zin in deze nieuwe uitdaging.
Voordat ik aan deze studie begon ben ik 10 jaar profvoetballer geweest, helaas
moest ik vanwege een blessure daarmee stoppen maar heeft het mij wel de
kans geboden om hier nu voor de klas te staan en een bijdrage te kunnen
leveren aan de ontwikkeling van veel kinderen. Alvast bedankt voor het vertrouwen en een heel fijn
schooljaar toegewenst!

Try out sports
Afgelopen donderdagochtend is de wethouder
Sport, Rolph Dols, de Try Out Sports flyers uit komen delen
op basisschool de Vlashof .
Ook was Nené Kiameso erbij als sportambassadeur. Nené is
professioneel basketballer en heeft in Amerika en Italië
gespeeld op hoog
niveau.
Het leuke is dat hij 14
jaar geleden op de
Vlashof, door Try Out
Sports in aanraking is gekomen met basketbal en daardoor nu
prof is. Zijn dromen zijn uit gekomen! De kinderen hebben
genoten van zijn bezoek en we hebben afgesloten met een
potje basketbal op het Belaveld! Een mooie inspiratie voor
onze leerlingen! Alle leerlingen kunnen zich weer inschrijven
voor de Try out sports!
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Spacebuzz
Groep 7 werkt aan het project Spacebuzz. Dit is een project over ruimtevaart en astronauten.
Er zit een online lespakket bij. Op donderdag 30 september komt er de Spacebuzz op school te staan.
De plaats en tijden volgen nog. Helaas komt Andre Kuipers zelf niet naar school.
Voor meer informatie ga naar de website: Spacebuzz - Creating ambassadors of planet Earth

Bliksemstage groep 7
Op dinsdag 12 oktober is de eerste bliksemstage van JINC voor groep 7.
Dit zal waarschijnlijk weer op school zijn in de klas.
Bij dit project leren de kinderen over de verschillende beroepen in een bedrijf.
Normaal gaan we op excursie naar de bedrijven. Vanwege corona is dit nog niet mogelijk.
Dit betekent dat er dan iemand van het bedrijf op school komt.

Regels verzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Als uw kind onverwachts de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan vóór half
negen op de hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk, mondeling, telefonisch of via de app. Dit om te
voorkomen dat de leerkrachten de lessen moeten onderbreken om na te gaan waarom een kind nog
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niet in de klas is. Indien voor 9 uur geen bericht van afwezigheid is ontvangen zullen we alsnog
proberen te achterhalen wat er aan de hand is.
Een ziekmelding kan alleen gedaan worden door de ouder/verzorger.
Voor afspraken met de tandarts, orthodontist of dokter etc. (niet dringend) willen wij u vragen deze
zoveel mogelijk na schooltijd te plannen.
Voor verlof buiten de schoolvakanties moeten ouders schriftelijk minimaal twee weken voor aanvang
van het verlof een aanvraag bij de directie indienen. De directeur beslist over een aanvraag van
minder dan 10 schooldagen en kan hierbij advies vragen aan de leerplichtambtenaar. Vragen ouders
meer dan 10 schooldagen extra verlof, dan beslist de leerplichtambtenaar. Wanneer ouders het niet
eens zijn met de beslissing, kunnen zij een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school.

BSO Vlashof
Vanaf 1 augustus is de BSO van Kindercrèche Vlashof
verhuisd naar onze school. Na een grote verbouwing
kunnen de kinderen na school heerlijk spelen en
chillen in de nieuwe BSO ruimte! Mocht u meer
informatie willen dan kunt u en mail sturen naar
bso@kindercreche.nl.
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