
 

  

 
 
 
Nieuwsbrief 9 – 7 februari 2023 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
 
-Tevredenheidspeiling (herinnering) 
-Try Out Cultuur 
-Carnaval  
-MR kandidaten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tevredenheidspeiling (herinnering) 
Tot nu toe heeft 53% van de ouders deze 
peiling ingevuld. Heel fijn! We moeten echter 
nog 25 ouders/gezinnen méér hebben om bij 
de gewenste betrouwbaarheid te komen. Of 
nog 6 ouders! voor de minimale 
betrouwbaarheid. Dit moet toch lukken?! 
 
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 
waarschijnlijk naar boven. Bedankt alvast!! 

 
 
 
Try Out Cultuur 
De oudste kinderen krijgen deze week het 
boekje mee naar huis. Kinderen kunnen weer 
gaan kennismaken met meer dan 70 creatieve 
activiteiten zoals; beeldende kunst, 
muziekinstrumenten bespelen, zingen, 
bakken, schilderen,  schrijven, tekenen, 
theater, programmeren, technieklessen 
alsook wetenschap en de natuur ontdekken. 
Kortom keus genoeg! 
 
De online inschrijving start op maandag 13 
februari vanaf 16:00 uur via  
www.tryouttilburg.nl           
 
Carnaval 
Op vrijdagochtend 17 februari vieren we 
carnaval op school. De kinderen mogen die 
ochtend verkleed naar school komen. 
Serpentines mogen wel mee naar school, 
echter geen enge maskers en/of confetti.  
De dag starten we met workshops in de 
diverse klassen. Na de pauze gaan we in de 
aula genieten van optredens en hossen.  
De school is om 12.30 uur uit en start de 
voorjaarsvakantie! 
 
We maken de week extra leuk, want naast het 
carnavallen op vrijdagmorgen doen we op 
woensdag de 15de nog iets leuks: rare-haren- 
dag. Doe lekker gek met je haar! Doe je mee? 
 
We zijn nog op zoek naar een paar ouders die 
willen komen helpen met: 
- het versieren op maandag 13 februari van de 
aula tussen 13.00-14.30 uur. 
-carnaval op vrijdagmorgen 17 februari van 
10.30-13.00 uur. 
 
Als u kunt komen helpen graag een mailtje 
sturen naar everdien.bakker@tangent.nl 
Alvast heel erg bedankt! 
 
 

http://www.tryouttilburg.nl/
mailto:everdien.bakker@tangent.nl


 

  

 
 
MR kandidaten 
Na oproepen in deze nieuwsbrief om 
kandidaten voor de MR te vinden, hierbij een 
berichtje dat dit is gelukt en we kandidaten 
hebben gevonden! Dat betekent dat we 
verder kunnen met het verkiezingstraject. 
 
Wordt vervolgd dus! 
 
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 


