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Kies jouw favoriete sport !!
Vanaf 28 september kunnen alle kinderen van groep 3
t/m 8 weer inschrijven voor Try-Out Sports. Met TryOut Sports kunnen zij een aantal weken een sport
uitproberen voor slechts € 5,- Meerdere sporten
uitproberen mag!
Inschrijven kan vanaf maandag 28 september t/m
zondag 18 oktober via www.tryouttilburg.nl
Direct ná aanmelding, ontvang je per mail een
inschrijfbevestiging.
Het is natuurlijk geweldig om samen met je vriend of
vriendin te gaan sporten. Je moet dan samen achter
de computer gaan zitten en om de beurt aanmelden
voor dezelfde sport. Je kunt meteen zien of er nog
plek is. Geen plaats, dan kun je een andere keuze
maken. Samen sporten is toch veel leuker!

Week tegen het pesten
De eerste weken van een schooljaar zijn zoals altijd
gericht op groepsdynamiek en groepsvorming. We zijn
o.a. met ‘Vraag het de Kinderen’ en ‘Kanjer ‘weer
volop gericht op het creëren van een fijn en veilig
groepsklimaat.
Ook dit jaar besteden wij daarnaast deze week extra
aandacht aan onderwerp ‘Pesten’. Helaas blijft dit
ieder jaar nodig. We gebruiken hiervoor materiaal van
de website www.weektegenpesten.com .
In groep 5/6 maken we ook gebruik van het
Kinderrechtenspel. Dit zullen we na de herfstvakantie
doen. Ook groep 6/7 (zij kennen dit nog van vorig jaar)
en groep 8 zullen het gesprek hierover voeren.
In de onderbouw gebruiken we ander materiaal, maar
voeren we vooral gesprekjes met de kinderen.
Wat kunt u als ouders doen? Op internet vindt u veel
tips, afhankelijk van de rol van uw kind. U vindt tips
als uw kind een pester, slachtoffer of een omstander
is. Kijkt u eens op:
https://www.stoppestennu.nl/tips-voor-ouders

I.v.m. corona kan het zijn dat dit jaar een aantal
sporten niet worden aangeboden.
Aanpassing coronaprotocol kinderen 7 t/m 13 jaar
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij
neusverkoudheid gewoon naar school, behalve:
 als het kind ook andere klachten heeft die
passen bij corona zoals koorts;
 als het kind een huisgenoot is van iemand met
corona;
 als een huisgenoot van het kind naast milde
corona klachten ook last heeft van koorts of
benauwdheid.
Kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet
getest te worden als ze klachten hebben die passen bij
corona. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met
de huisarts.
(bron: www.rijksoverheid.nl)
We werden hierdoor verrast. De kans dat een
leerkracht de verkoudheid van een kind overneemt is
groot. Daarom vragen we u als uw kind echt goed
verkouden is, veel snottert, niest en hoest, hem/ haar
toch een dagje thuis te houden, totdat het ergste over
is. Op school zullen de leerkrachten ook weer 1,5

1

meter afstand gaan nemen tot verkouden kinderen.
Dit allemaal om de kans zo klein mogelijk te houden
dat een leerkracht verkouden wordt, zich moet laten
testen en hierdoor afwezig is. We hopen op uw begrip
en medewerking.
Uw kind lang(er) thuis?
Moet uw kind vanuit de corona maatregelen langer
thuis blijven? Dan kan uw kind, als het zich goed voelt,
via Teams meedoen met de lessen in de klas. Ook
kunt u materiaal (laten) ophalen voor uw kind. U kunt
dan denken aan werkboekjes en ander oefen
materiaal. U kunt dit met de leerkracht afspreken.
Studiedag 2 oktober: alle kinderen vrij
Volgende week vrijdag hebben we de eerste
studiedag van dit schooljaar. We gaan dan met elkaar
in gesprek over dingen als visie en het thematisch
werken. Ook zijn we bezig met het schoolplan voor
2021-2025. Welke ambities hebben we en hoe gaan
we daar komen?
Tangentdag maandag 5 oktober: alle kinderen vrij
(bericht vanuit Tangent)
Maandag 5 oktober is het Dag van de Leraar. Dit jaar
is het ook Tangentdag. De leerlingen zijn deze dag vrij,
wij gaan die dag aan de
slag met ons nieuwe
Koersplan!
Dit jaar hebben we
gekozen voor de Efteling
als locatie. In de ochtend
starten we met een
energiek welkom van onze voorzitter, Marcel van den
Hoven. Daarna is er een inspiratiesessie. In de middag
beleven we een ontspannen dag in het park.
Natuurlijk doen we dit allemaal veilig en geheel
volgens de geldende richtlijnen van het RIVM.
Vorig jaar vroegen wij u ons te helpen bij het opstellen
van een nieuw Koersplan. Samen met een aantal van
jullie hebben we het Koersspel gespeeld. Tijdens dit
spel kwam naar voren wat kinderen, ouders en
personeel belangrijk vinden. Deze inbreng hebben we
omgezet in een plan dat met vertrouwen op de
scholen wordt gepresenteerd. De scholen gebruiken
het Koersplan als basis voor hun schoolplan dat dit
jaar wordt herzien. De Tangentdag op 5 oktober is de
gezamenlijke kick-off van het plan. Klik op deze link
om een samenvatting van het Koersplan te zien.
Filmpjes op school & AVG
Omdat de toegang tot school voor u als ouders zeer
beperkt is, willen we gaan werken met filmpjes. Met
deze filmpjes (die we in de groep van uw kind op de

schoolapp plaatsen) willen we u mee laten genieten
van alle mooie dingen die op school gebeuren en die u
nu niet kunt zien.
We hebben daarvoor wel uw toestemming nodig.
Hierbij nogmaals de link (zie nieuwsbrief 3) naar het
formulier:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?i
d=a58983bcGE-BBWvAZ4tc8GTAVo6W6RAmkXJfuBBNa9UREJTMzhXTzBJRU8wQ0NPN003
M09OWE5CTi4u
(Heeft u dit al ingevuld dan hoeft dat uiteraard geen
tweede keer!)
Kinderboekenweek 2020
De Kinderboekenweek komt er al bijna aan! Thema is
'En toen...' waarbij boeken met verhalen of informatie
over vroeger centraal staan.
De opening is woensdag
30 september, een week
later op woensdag 7
oktober is er een AC
activiteit en op vrijdag 9
oktober is de
afsluiting. Deze
activiteiten zijn helaas
nog niet voor ouders te
bezoeken, i.v.m. de
Coronamaatregelen. We zullen zo veel mogelijk foto’s
delen via onze Sociale Media kanalen en de
Schoolapp.
Vrijdag 9 oktober mogen alle kinderen in pyjama op
school komen met een ontbijt voor zichzelf. In de klas
zullen ze worden voorgelezen en wordt er samen van
dit gezellige moment genoten.
In de klassen zal er tijdens de Kinderboekenweek
aandacht zijn om leerlingen te enthousiasmeren voor
lezen. Er is aandacht voor zelf lezen, voorlezen en
verschillende boeken. Daarnaast organiseert
Bibliotheek Midden-Brabant ook leuke activiteiten
buiten schooltijd in het thema ‘En toen…’. Meer
informatie vindt u op deze site:
https://www.bibliotheekmb.nl/campagnes/kinderboe
kenweek..html.
Na vrijdag 9 oktober is de Kinderboekenweek op
school voorbij, maar er kan natuurlijk nog steeds fijn
gelezen en/of voorgelezen worden! Om hier een
bijdrage aan te leveren, worden oude boeken van de
schoolbieb in de aula neergelegd. Elk kind mag er
eentje meenemen. Ook mogen alle kinderen boeken
meenemen die de schoolbieb/andere kinderen mogen
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hebben. We maken ze schoon en dan gaan ze naar
hun volgende bestemming!
Aanwezigheid directie/ IB
Juf Mariska: di-do-vrij IB en ondersteuning
Juf Emmy: ma (om de week)-di-woe-do-vrij
Geplande activiteiten
Woensdag 23 september
Meneer Frans jarig
Vrijdag 2 oktober
Studiedag, alle kinderen vrij
Maandag 5 oktober
Dag van de leerkracht
Tangent dag, alle kinderen vrij
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