
 

  

 
 
Nieuwsbrief 2 – Dinsdag 27 sept 2022 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
 
-Week tegen Pesten 
-jaarkalender Schoolapp 
-Try Out Sports 
-‘Leren leren’ in de groepen 
-Schoolgids 
-Kinderboekenweek 2022 
 

 
Week tegen Pesten: Grapje! Moet toch 
kunnen?!  
Deze week vindt de week tegen pesten plaats. 
Ook bij ons op school besteden we aandacht 
aan dit onderwerp. Met behulp van de 
kanjermethode gaan wij binnen onze school 
structureel pestgedrag te lijf. Niet alleen 
aanpakken nadat een pestsituatie is 
gesignaleerd, maar ook pestgedrag 
voorkomen door dit gedrag bespreekbaar te 
maken, hoe moeilijk dat soms ook is! Deze 
week is er in elke groep extra gesprek en/of 
een activiteit over dit thema. Elke groep 
plaatst daar ook een berichtje over in de 
Schoolapp.  
 
Jaarkalender Schoolapp 
In de ‘Jaarkalender’ in de Schoolapp vindt u 
een overzicht van alle activiteiten op school. 
Ook de inloopmomenten staan er weer in. 
Verdeeld over het jaar kunt u de groep(en) 
van uw kind(eren) in om te kijken hoe het in 
de klas is. De eerste dit jaar is op donderdag 6 
oktober. U bent welkom! 
 
Try Out Sports 
De  gemeente Tilburg wil bij zoveel mogelijk 
kinderen de sportdeelname bevorderen. 

 
 
 
 
Met een sportieve en gezonde leefstijl kun je 
niet vroeg genoeg beginnen! Daarom 
organiseert de 
gemeente ook 
dit jaar op alle 
basisscholen 
weer de Try 
Out Sports, de sportkennismakingslessen voor 
alle kinderen uit de gemeente Tilburg.  
 
Deze week (26 t/m 30 september), heeft uw 
kind uit groep 3 t/m 8 een flyer met 
informatie ontvangen. 
Vanaf volgende week kunnen kinderen gaan 
inschrijven via de www.tryouttilburg.nl  (voor 
een of meerdere kennismakingscursussen bij 
een sportorganisatie(s) naar keuze). 
  
Heeft u verder nog vragen, neem dan contact 
op met tryoutsports@tilburg.nl 
  
Leren leren in de groepen 
In de periode tot de herfstvakantie komt juf 
Nanda elke woensdag drie kwartier in de 
groepen 5/6 en 7/8 en geeft ze de kinderen 
les over 'leren leren'.  
 
Je zit op school om te leren. Maar wat is leren 
eigenlijk? En hoe ziet leren er in je hersenen 
uit? De kinderen krijgen eerst een stuk 
'breinologie'. Ze leren over de werking van de 
hersenen. Simpel uitgelegd: als je leert, 
worden er tussen de neuronen in je hersenen 
verbindingen (weggetjes) gemaakt. Door te 
oefenen worden deze verbindingen steeds 
sterker. Door beide hersenhelften te 
gebruiken en meerdere gebieden aan te 
spreken (woorden, beelden, geluid, 
beweging), heb je een grotere kans dingen te 
onthouden. Ook door hetgeen je leert weer 
aan een ander door te vertellen (toe te 
passen) onthoud je beter.   
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tryouttilburg.nl%2F&data=05%7C01%7C%7C5b54a1adcabb49c5b9e208da8b51ecf9%7Cf33d9f6bdc764f1881056bc0678b5cf0%7C0%7C0%7C637975481843879306%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TY1fiEGuy98bgk%2BC3cKgyWVDFEccJvLmta8q4vdmz2c%3D&reserved=0
mailto:tryoutsports@tilburg.nl


 

  

 
 
Vraag de kinderen maar eens of ze kunnen 
vertellen over 'Sponk'.  

 
Hoe je denkt over 
leren, je 
mindset,  is 
allesbepalend. De 
kinderen leren 
wat een groei 
mindset is. Daarbij 
leren ze 

doorzetten en omgaan met foutjes.  
 
Uiteindelijk krijgen de kinderen verschillende 
leerstrategieën aangeboden (bijvoorbeeld 
ezelsbruggetjes, mindmappen, studiekaartjes, 
samenvatten). Welke manier kunnen ze bij 
hun huiswerk gebruiken? Hierbij is het maken 
van een plan heel belangrijk. Ook dat komt in 
de lessen aan bod. Met behulp van allerlei 
oefeningen, filmpjes en plaatjes worden de 
lessen vormgegeven.  
 
Het onderwerp ‘Leren Leren’ is geschikt voor 
kinderen vanaf groep 5. Later dit schooljaar 
gaan ook de groepen 1 t/m 4 werken aan/met 
‘Mindsets’ en ‘Executieve functies’. Meer 
informatie hierover volgt dan. 
 
Met deze lessen hopen we de kinderen het 
nut van leren in te laten zien, een juiste 
basishouding mee te geven en het plezier in 
leren te vergroten! 
 
Schoolgids 
Graag willen we u attenderen op onze 
schoolgids. In de schoolgids vindt u meer 
verdiepende informatie over allerlei dingen. 
Bijvoorbeeld over hoe er verlof aangevraagd 
kan worden en voor welke omstandigheden 
er wel of geen verlof wordt verleend.  
 
Maar ook welke doelen we als school hebben 
dit schooljaar en hoe we onze kwaliteit 
borgen. Nieuwsgierig geworden? U vindt de  

 
 
schoolgids in de app en op onze website 
www.bsharten4.nl  
 
Kinderboekenweek 2022 
Woensdag 5 oktober start 
de Kinderboekenweek met het  
thema ‘Gi-ga-goen'!   

 
We proberen kinderen altijd enthousiast te 
maken voor lezen en boeken, maar deze week 
nog een beetje extra. Doet u ook mee?  
Misschien uw kind lekker voorlezen, samen 
naar de bieb (gratis lenen voor kinderen), 
samen een boek lezen of misschien zelfs een 
boek kopen.   
 
Op vrijdag 14 oktober houden we in de 
klassen een voorleesontbijt. De kinderen 
mogen deze dag in pyjama naar school komen 
en nemen een ontbijt voor zichzelf mee. In de 
klas zullen ze worden voorgelezen en kunnen 
de kinderen heerlijk luisteren naar een mooi 
verhaal.   
 
 
 
Geplande activiteiten  
(zie ook ‘Jaarkalender’ op de schoolapp) 
Ma 26 t/m vrij 30 sept 
 Week tegen Pesten 
Woensdag 5 oktober 
 Start Kinderboekenweek 
 Dag van de leraar 
Donderdag 6 oktober 
 Inloopochtend groep 1 t/m 8 
 tussen 9.00 en 10.00 uur 
Woensdag 12 oktober 
 Juf Mariska jarig 
 
 

http://www.bsharten4.nl/

