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Belangrijke data in maart 
3 maart   Rapport 1 mee 
6 t/m 10 maart  Rapportgesprekken 
7 en 9 maart  Aanmelding VO 
23 maart  Start Ramadan 
 

Chromebooks te koop 
Regelmatig vervangen we oudere Chromebooks voor nieuwe. Deze oude Chromebooks werken vaak 
nog goed, maar hebben soms een klein defect, zoals een vlekje in het scherm. 
Deze Chromebooks zijn te koop, zodat uw kind ook thuis aan zijn/haar schoolwerk kan werken.  
De prijs van een laptop met oplader is €20.  
Elk gezin mag één laptop kopen.  
U mag de laptop op school controleren, maar we geven na aankoop geen garantie. 
Mocht het bedrag van €20 op dit moment teveel zijn voor u, dan kunt u een laptop reserveren. Wij 
houden deze dan tot 30 maart voor u apart. 
U kunt een laptop komen ophalen bij juf Ramona in de Koersklas op dinsdag, woensdag en 
donderdag meteen na schooltijd.  

 

KC Sport Drieburcht Tangentkinderopvang 
In Tilburg Noord zitten wij al 8 jaar met onze Sport-BSO Drieburcht voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Dit is bij alle ouders wel bekend maar vorig jaar hebben wij ook iets sportiefs opgezet voor de 

peuters van 2 tot 4 jaar. 

Sport Peuteropvang Drieburcht 
Sinds september 2022 hebben wij ook een sportieve peuteropvang Drieburcht voor peuters vanaf 2 

jaar ze zijn welkom op onze locatie om kennis te maken met allerlei verschillende sporten. 

Voorbereiding op school 

In de basis is onze peuteropvang vergelijkbaar met andere peuteropvang locaties. We volgen een VE-

programma (voorschoolse educatie) en helpen kinderen spelenderwijs op weg naar de basisschool. 

Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan rekenen en taal. Maar het grote verschil is de manier 

waarop we dit doen. We combineren dit met sport en beweging. We tellen hoeveel ballen we 

kunnen overgooien, hoeveel er in de mand passen en welke kleuren ze allemaal hebben. En voor de 

taal stimulans dansen we op muziek en zingen we samen liedjes. 

Hoe ziet een ochtend er bij ons uit? 

Onze pedagogisch professionals helpen de peuters zich op een gezonde manier te ontwikkelen. Door 

hun pedagogische achtergrond weten ze als geen ander hoe ze de peuters op een speelse manier 

kunnen laten bewegen en leren. En onze medewerkers van de bso komen natuurlijk ook regelmatig 

langs voor een sportief spelletje. In de voorbereiding op school is het ook heel handig voor je peuter 

om te wennen aan een dagritme. We starten ’s ochtends op tijd met een spel en een gezamenlijke 

activiteit. Na het fruit eten ga we lekker sporten in de sporthal of lekker buiten. We sluiten de 

ochtend altijd gezamenlijk af in de kring. We vertellen een verhaaltje of zingen een lied. Tussendoor 

is er genoeg tijd om te spelen met vriendjes. 

Is je interesse gewekt en wil je graag meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op, we 

vertellen je graag meer! www.kinderstadtilburg.nl/drieburcht 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kinderstadtilburg.nl%2Fdrieburcht&data=05%7C01%7C%7Ce3ceb1ab1782496d79af08db0f36a74e%7Cf33d9f6bdc764f1881056bc0678b5cf0%7C0%7C0%7C638120500555697035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=Zs%2FOc%2BHEETjg%2BHEEJv8pyZNU4H0YLZnHpaBSz5XkYVw%3D&reserved=0
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Nieuws uit de Medezegenschapsraad 

• De MR stemt in met het jaarverslag 2021-2022. Deze is te vinden op de website van de 
Vlashof.   

• De MR heeft meegedacht over de vakantieregeling. In het nieuwe jaarrooster zal worden 
geprobeerd rekening te houden met de Islamitische feesten.   

 

Stichting Leergeld 
Helaas is Stichting Leergeld vanaf 1 januari 2023 ook gestopt met het betalen van kamp- en 

schoolreisgeld. U kunt dus als ouder hier geen aanvraag meer voor doen.  Wij gaan er als school voor 

zorgen dat alle activiteiten door kunnen gaan, dus dat dit geen consequenties heeft voor onze 

leerlingen! 

 

 

 

 

Even voorstellen… 

Met trots mogen wij u voorstellen aan een nieuwe collega op de Vlashof, Marieke de Cock. Marieke 

is een zij-instromer en staat naast Jacintha in groep 1-2a. Hieronder stelt Marieke zichzelf voor: 

Ik ben 35 jaar oud, ik ben getrouwd met Gijs en heb 2 kinderen van 
5 ( Milou ) en 7 ( Ties ) jaar. Ik woon in Berkel – Enschot. Afgelopen 
10 jaar heb ik gewerkt in het ETZ ziekenhuis als diëtiste. Hierbij heb 
ik patiënten begeleid die een maagverkleining kregen. Ik heb 
gemerkt dat met name de onderwijsgerelateerde taken mij energie 
gaven. Vandaar dat ik nu de switch ga maken naar het onderwijs. 
Begin februari ben ik gestart met het zij-instroomtraject van de 
PABO. Dat betekent dat ik 2 dagen per week ( in principe maandag 
en dinsdag ) in de klas mee ga draaien en daarnaast zelf ook nog 
naar school ga om uiteindelijk zelf ook mijn diploma te halen als 
leerkracht voor het basisonderwijs. Afgelopen 3 weken heb ik al 
een aantal dagen mee mogen lopen wat mij erg goed is bevallen!  
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