Nieuwsbrief week 26
Belangrijke data:



Vrijdag 3 Juli
Vrijdag 10 juli

Rapporten mee!
Laatste schooldag (leerlingen om 12 uur uit!)

Overblijfouders gezocht!
Op 24 augustus zullen wij onze nieuwe schooljaar starten! Wij willen graag weer gebruik maken van
overblijfouders, die de leerkrachten tijdens de pauzes kunnen ondersteunen bij het toezicht houden
op het Belaveld en op het Kleuterplein. Op beide locaties hebben we twee pauzetijden, de eerste tijd
is van 12.00 – 12.25 uur en de tweede tijd is van 12.35 – 13.00 uur.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben wij minimaal 4 overblijfouders nodig! Wilt u
(tegen een kleine vrijwilligersvergoeding) overblijfouder worden?
Meld dit dan via info.vlashof@tangent.nl. Graag met vermelding van de dag en tijd dat u wilt
overblijven! Alvast bedankt voor uw hulp!

Terugbetaling geld schoolreis
Zoals eerder gecommuniceerd in een nieuwsbrief is het geld van de schoolreis teruggeboekt naar de
ouders die reeds betaald hadden! We hopen natuurlijk dat we volgend schooljaar weer lekker weg
kunnen met de leerlingen!

Juffrouw Will
Juffrouw Will heeft in juli dubbel feest! Op 1 juli is juffrouw Will 25 jaar in dienst bij Stichting
Tangent, dit betekent dat ze al 25 jaar juf is en al heel lang op de Vlashof! En wat voor een juf! Een
topper die enorm veel voor de school betekent! Jammer genoeg zal ze 8 juli met welverdiend
pensioen gaan! Wij zullen haar enorm gaan missen op de Vlashof! Maar wensen haar het allerbeste!

Kindervakantiewerk
Beste allemaal,
KVW Tilburg Noord 2020 gaat door! In de week van 10 t/m 15 augustus is het weer tijd voor KVW!
Ook wij moeten ons houden aan de maatregelen van het RIVM en de overheid en daarom zal dit jaar
anders zijn dan andere jaren. We mogen namelijk maar met kleine groepen tegelijkertijd bij elkaar
komen.
Het zullen hierom geen volledige dagen zijn maar de dagen zullen worden opgedeeld in een ochtend
en twee middag delen. Tijdens deze dagdelen kun je meedoen aan verschillende spellen,
speurtochten en workshops! De meeste activiteiten kun je zelf online meevolgen. Ook gaan we een
schema maken om te zorgen dat iedereen bij een deel persoonlijk aanwezig kan zijn en mee kan
doen. Bij een nieuw KVW hoort ook een nieuw thema! Dit jaar gaan we dus niet met professor Rudy
een reis maken met zijn tijdmachine maar: KVW tegen het virus!
Samen met elkaar kunnen we het virus verslaan! Omdat we de week dit jaar grotendeels online
aanbieden hebben we besloten de deelname dit jaar gratis te maken. Maar omdat we wel een
doordraaischema moeten gaan maken om te zorgen dat iedereen die deelneemt ook eens langs kan
komen willen we je wel vragen om je in te schrijven voor deelname. Dit kan via de 'gewone' weg op
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onze website: http://kvwtilburgnoord.nl/. Inschrijven kan vanaf 27 juni. Ook kun je op onze website
terecht voor verdere informatie!
We hopen jullie allemaal te zien van 10 t/m 15 augustus!
Tot dan!
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