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Belangrijke data januari & februari:
25 januari

1 februari
8 februari
15 t/m 19 februari
22 februari

Ophalen nieuw thuiswerk tussen 9.00 en 11.00 uur
Let op: het kan zijn dat de leerkracht van de groep van uw zoon/ dochter een
andere tijd met u afspreekt!
Juf Kelly 12,5 jaar in dienst
Geen studiedag, maar hopelijk de opening van de school!!!
Voorjaarsvakantie
Rapport 1 mee

Trots
Wat zijn wij enorm trots op onze leerlingen! We zien zowel in de noodopvang
als thuis achter het scherm de leerlingen enorm hard werken! Dit is voor
niemand de ideale situatie en het zal voor u, als ouder, veel energie kosten.
Dus we hopen dat we op 8 februari onze deuren weer mogen openen, zodat we
de lieve gezichtje van onze leerlingen weer live mogen zien!
Wij willen uw, via deze weg, bedanken voor uw inzet bij het thuisonderwijs,
voor de opvang die u heeft moeten regelen, voor uw geduld en begrip.
Namens heel het team van de Vlashof: DANKJEWEL!

Schoolplein
Uw had nog foto’s tegoed van het nieuwe schoolplein! Dus bij deze ons mooie, avontuurlijk,
uitdagende, enorm mooie schoolplein:
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Rapport
Op 22 februari gaan de rapporten mee naar huis! In de week erna (week 9; 1 maart t/m 5 maart)
zullen de rapportgesprekken via TEAMS plaatsvinden. De leerkracht van uw zoon/ dochter plant
hiervoor met u een afspraak. De citotoetsen zullen nog niet in de rapporten vermeld staan. Vanwege
het thuisonderwijs zijn de afname momenten verschoven.

Nieuws van de medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad heeft op 12 januari weer een online vergadering gehad.
We hebben ingestemd met diverse plannen:
•

•

•

•

Het professioneel Statuut: dit is een plan waarin leraren afspraken maken over de
verantwoordelijkheden binnen hun professionele domein: de vakinhoud, de vakdidactiek,
het pedagogisch proces, de kwaliteitszorg en hun eigen professionalisering.
Het schoolplan: In het schoolplan is terug te lezen dat de Vlashof de komende jaren gaat
voor kwalitatief goed onderwijs. Als MR vinden we hierin alles terug wat we in de afgelopen
vergaderingen hebben besproken over kwaliteitskaarten, ambitiekaarten en het sterke EDIonderwijs waar de Vlashof voor staat. We vinden het mooi hoe beschreven staat hoe de
Vlashof inspeelt op verschillende culturen en dat de leerlingen centraal staan.
Het jaarverslag MR 2019-2020: In dit verslag is overzichtelijk vastgelegd waar de
medezeggenschapsraad zich in het schooljaar 2019-2020 mee bezig heeft gehouden.
Dit jaarverslag is terug te lezen op de website van de Vlashof.
In de bijlage is een informatiebrief vanuit de OPR van Plein013 m.b.t. de aankomende
verkiezingen.

Onze volgende vergadering is op dinsdag 2 maart.
Vriendelijke groeten van Martijn, Souad, Karima, Ayse, Susanne en Jeannet.

Gebruikt textiel: voor de draad ermee!
Onze school/vereniging doet mee aan de nieuwe textielactie van de gemeente Tilburg. Naast een
positieve bijdrage die we daarmee leveren aan het milieu kunnen we op deze manier ook extra
inkomsten voor onze school genereren voor onze school/vereniging (bijvoorbeeld nieuwe boeken,
sporttoestellen, schoolreisjes etc.).
Wij sorteren, gemeente recycled
Vanaf 4 januari 2021 staan er op onze locatie textielcontainers in de vorm van draadkarren. Hiermee
kunnen we gedurende het jaar zoveel mogelijk textiel inzamelen. De gemeente verdubbelt de
opbrengst bij de drie scholen en/of verenigingen die komend jaar het meest aantal kilo's textiel
inzamelen. Dus gebruikt textiel: voor de draad ermee! Neem het mee naar de school/vereniging en
gooi het in de draadkar.
Wat is textiel?
Ook textiel is een aparte afvalsoort en hoort daarom te worden gesorteerd. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld kleding, riemen, schoenen, gordijnen en beddengoed.
Wat gebeurt ermee?
Bruikbare kleding en schoeisel wordt verkocht als tweedehandskleding in arme landen. Een deel van
het textiel dat niet meer bruikbaar wordt gerecycled tot grondstof voor textielmaterialen,
bijvoorbeeld garens voor het maken van nieuwe kleding, maar ook voor vloerbedekking, dekens en
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vilt voor geluidsisolatie. Van kapotte kleding worden ook poetsdoeken en isolatiemateriaal gemaakt.
Wat overblijft, wordt verbrand, dit is landelijk zo’n 8%.
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