Nieuwsbrief 4

Belangrijke data november:
6 november
9 t/m 16 november
10 november
26 november

Nationaal schoolontbijt (zie bijlage)
Textielactie (lees meer in deze nieuwsbrief over de actie op pagina 4!)
Start Schoolfruit! Op dinsdag, woensdag en donderdag (tot 15 april!)
MR vergadering

Corona update
Graag willen wij u op de hoogte brengen van de nieuwe beslisboom, zie bijlage! Deze beslisboom kan
u als ouder helpen om de keuze te maken of uw kind naar school mag komen.
Verder blijven ouders alleen welkom in de school op afspraak en dienen zij zich te houden tijdens het
bezoek aan de richtlijnen. Bij binnenkomst wordt er bij elke bezoeker een gezondheidscheck gedaan,
wordt men verzocht de handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen.

Kinderboekenweek 2020
Op woensdag 30 september is de kinderboekenweek feestelijk geopend. Alle groepen zijn naar een
voorstelling gaan kijken. Het thema van de kinderboekenweek was dit jaar: “En toen….”
Tijdens de kinderboekenweek zijn we in alle groepen aan het werk geweest rondom een thema uit
de geschiedenis. De oertijd, de Romeinen, de Egyptenaren, de middeleeuwen. Het leek wel alsof we
allemaal terug zijn gegaan in de tijd. Er is voorgelezen, we hebben geknutseld, we konden zelfs in de
tijdmachine stappen en even terug in de tijd.
Op dinsdag 13 oktober hebben we de kinderboekenweek afgesloten met een tentoonstelling door de
hele school. Alle kinderen hebben een kijkje nemen bij wat er allemaal gemaakt was in de
verschillende klassen.
We kijken met trots terug op een leuke kinderboekenweek!
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Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad
Op 1 oktober hebben we onze eerste vergadering van dit schooljaar gehad.
We hebben online vergaderd via teams.

Het online vergaderen vonden we prima passen bij ons speerpunt "digitalisering".
We hebben onze instemming gegeven aan het School-ondersteuningsplan. Dit is het plan waarin de
school laat zien welke expertise er is op verschillende gebieden om de kinderen zo goed mogelijk te
kunnen helpen. We vinden het een helder, duidelijk en overzichtelijk plan.
Op 26 november hebben we onze volgende vergadering. We vergaderen opnieuw online.

Opening prentenboeken bibliotheek
Op maandag 26 oktober hebben wij, samen
met alle kinderen uit groep 1-2, een nieuwe
bibliotheek en leeshoek in onze school
geopend.
In de gang bij de kleutergroepen is een
fantastische, mooie bibliotheek gemaakt
waarin de kinderen van groep 1-2 elke week
boeken mogen gaan lenen.
Tijdens de werklessen van groep 1-2 mogen
de kinderen ook in de bibliotheek gaan lezen.

Schoolfruit
Wij mogen meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2020-2021!
De Vlashof ontvangt 20 weken lang gratis groente en fruit voor de hele school. In week 46 (9 t/m 13
nov) starten de fruit- en groenteleveringen. Wij ontvangen de leveringen t/m week 15 van 2021 (12
t/m 16 april). Elke dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de leerlingen dus fruit op school!
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Even voorstellen: Schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Tim vd Bijl en ik ben vanuit het IMW/Toegang als schoolmaatschappelijk werker
verbonden aan De Vashof.

Wat is het schoolmaatschappelijk werk precies en waarmee kunnen kinderen, ouders en /of
leerkrachten terecht?
Schoolmaatschappelijk werk is bedoeld om laagdrempelig hulp te bieden aan kinderen en ouders en
ondersteuning te bieden aan de leerkracht. De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van het
zorgteam van de school.
Soms doen zich problemen voor waar een kind thuis of op school last van heeft. Als
schoolmaatschappelijk werker zoek ik samen met kinderen, ouders en leerkrachten naar oplossingen
voor verschillende vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de
thuissituatie.
Zoals bijvoorbeeld:
- Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
- Heeft u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
- Heeft uw kind last van de scheiding?
- Heeft uw kind moeite om voor zichzelf op te komen?
- Is er sprake van pesten of gepest worden?
- Heeft u vragen rondom rouwverwerking?
- Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
- Zoekt u hulp, maar weet u niet waar u terecht kunt?
- Wilt u meer weten over voorzieningen voor uw kind of gezin in de buurt?
Bereikbaarheid
U kunt contact met mij opnemen wanneer u vragen heeft of een probleem waarbij u hulp kunt
gebruiken. Het kan ook zijn dat u via de leerkracht of de intern begeleider verwezen wordt. Samen en
in overleg met u kunnen we bekijken hoe u en uw kind het beste geholpen kunnen worden. Deze
gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk.
Mijn werkdagen zijn: ma, di (8:00-14:00) en donderdag.
U kunt mij bereiken via school of op:
06 14 73 12 47/t.vanderbijl@imwtilburg.nl
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Hier met je kleren!
Onze school doet mee aan de textielinzamelactie van de gemeente Tilburg. We helpen hiermee niet
alleen het milieu, we verdienen er ook nog eens extra geld mee voor onze school.
En dat kunnen we goed gebruiken!
Ons doel
Dit jaar hebben we gekozen om het geld dat we ermee verdienen, te gebruiken voor nieuw
buitenspeelmateriaal voor onze leerlingen! Om dit doel te behalen, hebben we jouw hulp nodig!
Wij sorteren, de gemeente recycled
Van maandag 9 november tot maandag 16 november 2020 staan er textielcontainers op school.
Daar kun je in de actieweek week je textiel in kwijt.
Wat gebeurt er met ingezameld textiel?
Ingezameld textiel wordt bij voorkeur opnieuw gebruikt of gedragen.
Het deel van het textiel dat hier niet geschikt voor is, wordt gerecycled om bijvoorbeeld garen,
vloerbedekking, dekens en vilt, vulling en isolatiemateriaal van te maken.
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