
 

  

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                     11 oktober 2021 
 
Belangrijke data  
                                   
•   12 okt                                     Ouder/kind gesprekken Parelgroep  

•   12 okt                                     MR vergadering 19.00 uur 

•   13 okt                                     Sportochtend 

•   13 okt                                     Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij 

•   14 okt                                     BHV oefening 11.00 uur 

•   15 okt                                     Groepen 3 excursie politiebureau 

•   15 okt                                     Kinderboekenmarkt 14.30-15.30 uur 

•   18 okt                                     Bezoek Schoolschrijver  

•   19 okt                                     Water in de Reeshof, groepen 6, 6-7 en Lefland 

•   20 okt                                     Water in de Reeshof groepen 7, 8 en Lefland 

•   20 okt                                     Promoshows Star Class voor de groepen 3 t/m 8 

•   20 okt                                     Naschoolse sport groepen 3, 4 en 5 14.45-15.30 uur 

•   20 okt                                     Naschoolse sport groepen 6, 7 en 8 15.30-16.15 uur 

•   21 okt                                     Bezoek Schoolschrijver 

•   22 okt                                     Volgende nieuwsbrief 

•   25 okt t/m 5 nov                     Herfstvakantie 

STREAMing through Europe, uitwisseling Kroatië 
  
Vrijdag was het dan zover, de bekendmaking van de 6 kinderen die ons zullen 
vertegenwoordigen op de eerste uitwisselingsreis van het nieuwe project 
STREAMing through Europe, die hen naar Kroatië zal voeren! 
Voordat het zover was hadden juf Harriët en juf Mieke hun handen vol om alle  
(24 stuks!!) sollicitaties  van de kinderen uit de groepen 7 en 8 te bekijken, 
bespreken en te beoordelen. 
De kinderen uit groep 8 hebben tijdens dit project maar 2 keer de kans om te 
solliciteren om mee te gaan op een van de reizen. Ze stromen na dit schooljaar uit 
naar het VO  en daarom gaan er 4 kinderen uit deze groep mee. 
De kinderen uit groep 7 hebben maar liefst 5 keer de kans om te solliciteren en 
mee te kunnen doen aan dit prachtige project. 
Uit groep 6-7 van juf Jolien gaat Job uit leerjaar 7 mee, uit groep 7 van meneer Stefan is dat Romy v B. en 
uit groep 8 van juf Mieke gaan Adán, Lilly, Guus en Sharélya mee. 
Ze vertrekken zondag 7 november naar Kroatië samen met juf Harriët en juf Mieke en komen zaterdag 13 
november weer op school aan. We hopen allemaal dat het een leuke en leerzame reis zal worden! 

 
 
 
 



 

Even voorstellen 
 

Hallo allemaal,  
Mijn naam is Carmen. Ik ben 24 jaar oud en ik studeer sinds september aan de deeltijd 
opleiding Pabo bij Fontys in Tilburg. Voor deze opleiding heb ik gestudeerd voor 
onderwijsassistent en heb ik sociaal pedagogisch hulpverlening gedaan. Momenteel werk 
ik in de gehandicaptenzorg maar ik kon het niet laten om toch de Pabo te gaan doen 
omdat ik het les geven echt mis! Ik ga stage lopen in groep 3 bij juf Kim en Yvonne. Ik 
heb er zin in!  

 

De Schoolschrijver 

Maandag 18 en donderdag 21 oktober is de Schoolschrijver bij 
ons op school. De Schoolschrijver biedt programma’s rond lezen 
en schrijven voor alle basisscholen die hun leerlingen willen 
helpen betere lezers en sterkere schrijvers te worden. In alle 
programma’s dragen kinderboekenschrijvers hun liefde voor taal 
en hun beste tips over op leerlingen, leerkrachten, 
leesconsulenten, ouders. De programma’s van De Schoolschrijver 
helpen kinderen op de basisschool  taalvaardig en taalsterk te maken, en laten ze ervaren wat leesplezier 
is. En dat werkt!  

Het aantal basisschoolleerlingen dat in Nederland laag scoort op taalvaardigheid neemt toe. Bijna één op 
de vijf jongeren dreigt laaggeletterd te worden. Eén derde van de kinderen op de basisschool vindt lezen 
niet leuk en slechts een kwart beleeft er plezier aan. En ongeveer de helft van alle vo-leerlingen in 
Nederland vindt lezen (helemaal) niet leuk. Stichting De Schoolschrijver is een maatschappelijke 
organisatie die sinds 2010 bijdraagt aan het terugdringen van laaggeletterdheid. We willen: 

• Zoveel mogelijk kinderen op onze school in aanraking brengen met de rijkdom van taal en 
literatuur, en hun woordenschat vergroten; 

• Creativiteit en literatuur inzetten om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter maken; 
• Kinderen leren te vertrouwen op hun eigen talenten en creativiteit; 
• Leerkrachten een nieuwe aanpak leren, waarmee zij hun leerlingen een nog betere start kunnen 

geven. 
 

Social Kids 
 
Onze eerste activiteiten hebben we al achter de rug. 

Natuurlijk volgen er meer activiteiten. 

Vanaf woensdag 3 november zijn wij 1x per 2 weken 

te vinden in De Grote Beemd. 

Deelname is gratis, vrijwillige bijdrage is zeer welkom. 

Hiermee organiseren wij weer nieuwe activiteiten.  

Woensdag 3 november 

Gezamenlijk paninni-kaasknakkedini maken en eten. 

Daarna kun je kiezen tussen spelletjes of knutselen. 

Woensdag 17 november 

Escaperoom paniek in de snoepfabriek. Kun jij dit op tijd oplossen? 

Woensdag 1 december 

Om de decembermaand ontspannen in te gaan kun je  mee doen aan een kinder yogales, gegeven door 

Mayne Stage. Daarnaast maken we samen een moodboard hoe jouw favoriete feestmaand eruit ziet. 

Woensdag 15 december 

Bijna Kerst, dus tijd voor kersttukjes en/of kerstkaarten maken. 

Waar is dit alles te doen?: De Grote Beemd, Dalemdreef 29F 

Tijdstip:18:00-20:00 uur  (tussen 17:00-18:00 uur zijn wij er voor al uw vragen) 

Leeftijd: vanaf 8 jaar t/m 17 jaar.  

Ben je enthousiast, nieuwsgierig en wil je mee doen? Stuur dan even een mailtje naar 

info@socialkidstilburg.nl zodat wij weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen! 

mailto:info@socialkidstilburg.nl


 

 

Cultuurtips Reeshofjeugd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er zit een klein foutje in affiche. Wat? We verloten een vrijkaartje.  
                                  Stuur naar info@dejongestrateeg.com 
  
 


