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Gouden regel: 
 
SAMEN SPELEN, SAMEN DELEN! 

Iedereen mag meespelen, 
dan hoeft niemand zich te  

vervelen.  
 

 

 

  

Augustus 2019 

Do 22 
 Eerste Nieuwsbrief van 2019! 
 Directie afwezig  
 Jeugdtandarts komt ! 

Vr 23  

Za 24 

Zo 25 

 
 

Ma 26 Jeugdtandarts komt ! 

Di 27 Jeugdtandarts komt ! 

Woe 28  

Do 29 
Jeugdtandarts komt ! 
Bijeenkomst ouders groep 1/2 
Hoe help ik mijn kind? 

Vr 30  

Za 31  

September 2019 

 

Zo 1  

Ma 2 
Gouden regel samen spelen samen 
delen ! 
Jeugdtandarts komt ! 

Di 3  

Woe 4  

Do 5 Nieuwsbrief nummer 2 

Vr 6 VRIJE DAG groep 1/2 



 
 
 

Overblijfgeld : Veel ouders hebben het 
overblijfgeld al betaald bij juffrouw Irene. Heeft 
u dit nog niet (kunnen) 
doen? Dit kan elke 
maandagochtend in de 
aula. Zorgt u er wel voor 
dat dit zo spoedig mogelijk 
geregeld is? Helaas 
kunnen we zonder betaling uw kind niet 
laten overblijven.   
 
Let Op! U moet ieder schooljaar de kosten bij 
Leergeld of de Gemeente OPNIEUW 
aanvragen! 
 

Bijzondere bijstand Gemeente 
Tilburg: Hebt u bijstand van de 
Gemeente? Dan kunt u een 

tegemoetkoming voor verschillende 
schoolkosten zoals overblijven, ouderbijdrage, 
schoolreisje en schoolkamp aanvragen. De 
school heeft hiervoor inschrijfformulieren 
liggen.  
 

 
 
 
Stichting Leergeld Tilburg 
Is een vrijwilligersorganisatie 

wil kinderen, waar thuis niet veel geld is, mee 
laten doen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. 
Dit doet Leergeld door materiële of financiële 
ondersteuning te bieden. e-mail via 
info@leergeld.nl   
Hiervoor kunt u het nodige formulier krijgen bij 
de directie. Ontvangt u een bijdrage?  
Komt u dan met de brief die u van Leergeld of 
de Gemeente krijgt naar school.  
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Schooltijd op woensdag: 

 
Vanaf dit schooljaar is de schooltijd op 
woensdag aangepast. ALLE leerlingen gaan 
tot 12.15 naar school! 
 
 
 

 
 
Vrije dag: 
De groepen 1-2 
hebben op vrijdag 6 
september 
aanstaande een vrije 
dag! 
 
 
 

 
Bijeenkomst Ouders groep 1-2  

 
Alle ouders van groep 1 en 2 zijn welkom bij 
de ouderbijeenkomsten 
 “Hoe help ik mijn kind in groep 1-2?” 
Deze vinden elke donderdagochtend plaats in 
de Ouderkamer, kom eens een kijkje nemen!  
 
 
Jeugdtandarts: 

 
 
Er is een mogelijkheid uw kind te laten 
controleren en behandelen bij de 
jeugdtandverzorging. Wilt u uw kind hiervoor 
aanmelden, kunt u een inschrijvingsformulier 
halen bij de directie. 
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