
 

  

 
 
Nieuwsbrief 11 – 14 maart 2023 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
-Afsluiting thema 
-Studiedag 30 maart 
-MR verkiezingen 
-Straat evenement De Reit 
 

 
Afsluiting thema (herinnering) 
Tijdens een tentoonstelling op vrijdag 24 
maart kunt u van 13.45 tot 14.15 uur komen 
kijken wat de kinderen geleerd en gedaan 
hebben tijdens dit lopende thema. 
Komt u ook? 
 
Studiedag donderdag 30 maart 
Op donderdag 30 maart hebben wij onze 
volgende studiedag van dit schooljaar. De 
kinderen zijn dan de hele dag vrij (zie ook op 
de schoolapp bij ‘Vrije dagen en vakanties’). 
 

MR verkiezingen 
 
Morgen is de laatste stemdag. Tot 15 uur 
kunt u uw enveloppe in de stembus doen. 
Alvast bedankt! 
 

 
Straat evenement De Reit  
(bericht vanuit de organisatie) 

Stichting Straat organiseert culturele 
evenementen in Tilburgse straten, buurten of 
wijken. Dit keer staat De Reit centraal, met 
een veelzijdig programma voor liefhebbers  

 
 
van kunst, erfgoed, architectuur, 
stadshistorie, natuur... 
 
De Reit (tussen Bredaseweg, Oude Warande, 
spoorlijn en Ringbaan-West) is een relatief 
jonge wijk, die ontstond vanaf begin jaren 
zestig. Dat zie je vooral aan de bebouwing, 
met huizen, flats, kantoren en 
schoolgebouwen in typische bouwstijlen uit 
die tijd. Architectuur is een van de pijlers 
waarop het evenement ‘leunt’.  
 
Tussen 23 maart en 23 april zijn er excursies 
langs allerlei beeldbepalende bouwwerken, 
langs het Reitse oeuvre van architect Jos 
Bedaux en over het terrein van de 
universiteit. Het vele groen in de wijk krijgt 
aandacht tijdens natuurwandelingen. 
 
Er is een tentoonstelling waarin de 
ontwikkeling van De Reit wordt verbeeld en je 
kunt het Huis van de Jaren ‘60 bezoeken. 
Deze woning uit 1960 is tot in detail ingericht 
alsof je zo de sixties binnenstapt.  
Of wat te denken van een revival van 
danscafé La Cabane? 
 Op de vroegere Interpolis-locatie worden 
twee permanente stenen schaaktafels 
geplaatst. 
 
Het slotakkoord van het evenement is het 
weekend van 22 en 23 april. Dan zijn er op 
vijftien locaties langs de Prof. Cobbenhagen-
laan en op de campus presentaties met dans, 
muziek, zang, theater, poëzie, exposities en 
andere activiteiten. Met deelname van grote 
namen, (internationale) studenten, 
onderwijsinstellingen, bewoners, vrijwilligers, 
wijkorganisaties, ondernemers, kerken e.v.a. 
 
Op www.stichtingstraat.nl staat het volledige 
programma. Hier kun je ook verhalen over De 
Reit lezen. Dus...komt dat zien en zegt het 
voort! 
 



 

  

 
 
 
Tevredenheidspeiling (herinnering) 
Nog een laatste poging om nog 5 ouders over 
te halen de peiling in te vullen. Tot nu toe 
hebben we niet genoeg ouders voor de 
minimale betrouwbaarheid.  
 
Graag brengen we daarom de oproep tot het 
invullen van de peiling nogmaals onder uw 
aandacht.  
Op 23 november kreeg u een toegangscode 
per e-mail. Eén van de ouders heeft deze mail 
gekregen. Het kan ook zijn dat de mail in uw 
‘onbelangrijke’ of ‘ongewenste’ mailbox is 
gekomen. Als u zoekt op 
‘tevredenheidspeiling’ komt dit mailtje naar 
boven. Bedankt alvast!! 
 
 
Geplande activiteiten:  
zie ‘Jaarkalender’ op de schoolapp 
 
 
Aanwezigheid administratie, intern 
begeleider en directie  
Administratie juf Jeanine: di 8:30 – 15:30, 
woe: 8:30 – 13:00 en do: 8:30 – 12:30 uur  
Intern begeleider (IB) Juf Mariska: di-do-vrij  
Directie juf Emmy: di-woe-do-vrij 


