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Traktatie namens de ouderraad voor de hele school
GMR vergadering 20.00-22.00 uur
Juffendag groep 8
Opvoering musical groep 8 19.30 uur
(Jaar uit) Springkussen voor de hele school de hele dag
Uitkruien groep 8 13.15 uur & laatste schooldag groep 8
Studiemiddag leerkrachten en laatste schoolochtend alle groepen 12.00 vrij
Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar

Afsluiting schooljaar
Wat zijn we blij dat we ook dit jaar toch weer af kunnen sluiten met een live
musical van onze groep 8 toppers! Weliswaar alleen voor de ouders en op 2
avonden om de 1,5 m afstand te kunnen garanderen, maar wel gezellig in de
aula van onze school!
De Ouderraad heeft voor alle kinderen een heerlijke eindejaartraktatie kunnen regelen!
Morgen komt onze Tilburgse IJskoning met zijn kar naar De Wegwijzer om voor alle
kinderen een lekker ijsje te scheppen. Wat een verwennerij.
En volgende week donderdag, de laatste donderdag van dit schooljaar, mogen alle
kinderen het jaar uitspringen op een springkussen dat op de speelplaats of op het
grasveld voor de school zal worden geplaatst.
Coronaperikelen
Tot nu toe hebben we, mede dankzij de medewerking van al onze ouders en verzorgers,
Corona redelijk "buiten de deur" kunnen houden. Op dit moment zijn er allerlei
versoepelingen maar ook twijfels hierover. Daarom houden we het op onze school nog
even zoals het is. In de laatste vakantieweek gaan wij alweer aan de slag om alles
voor het nieuwe schooljaar voor te bereiden. In die week sturen we u de nieuwe
afspraken en protocollen toe zodat we het nieuwe schooljaar zo actueel mogelijk
kunnen beginnen.

Gevonden voorwerpen
Woensdag 21 en donderdag 22 juli zullen alle gevonden voorwerpen bij de hoofdingang op een tafel staan
en over het hekje hangen. U kunt tussen 2 en 3 uur uit komen zoeken wat uw kind verloren/kwijt is/was.
Daarna gaat alles wat er nog ligt/staat onze textielkar in

Ruimtevaartschool
De Ruimtevaartschool zorgt voor een unieke reis naar Mars voor kinderen
tussen de 9 en 12 jaar. Zes zondagen komen ze bij elkaar. In die dagen worden
ze helemaal klaargestoomd. De deelnemers mogen zich na afloop echte jonge
astronauten noemen. Maar dat gaat niet zomaar! Eerst ondergaan zij een
fitheidstest, leren ze echt astronautenvoer eten, zelf een raket bouwen én
afvuren. Ook ontdekken ze hoe te overleven op een andere planeet.
Jonge astronauten worden klaargestoomd voor een reis naar Mars en
op een speelse manier maken de leerlingen kennis met alle aspecten die bij een
reis naar Mars komen kijken. Het programma bestaat uit zes zondagen van
13.00 tot 15.00 uur. De start vindt plaats in de LocHal op zondag 12 september.
Deze dag bereiden de deelnemers zich voor op hun reis naar Mars. Vervolgens
gaan ze op verschillende locaties aan de slag met ruimtevaartlessen. Het
bouwen van hun eigen raket, het reizen in het heelal en het overleven op Mars.
Tot slot zetten ze weer koers terug naar de planeet Aarde. Met een hoop
kennis en ervaringen op zak breekt op 17 oktober de grote dag aan. In de
LocHal eindigt hun reis en worden ze weer verwelkomt door hun familie.
Willen de astronauten terug naar de aarde, of op Mars blijven? En vooral:
waarom en wat hebben ze van deze reis geleerd?
Programma
Zondag 12 september – Astronauten van de toekomst, FutureLab LocHal
Zondag 19 september – Curiosityworld, FutureLab LocHal
Zondag 26 september – Tijd om te denken en te filosoferen, FutureLab LocHal
Zondag 03 oktober
– De raket lancering, Ontdekstation013
Zondag 10 oktober
– Een nieuwe wereld, Natuurmuseum Brabant
Zondag 17 oktober
– Terug naar de aarde, Switch/Contour de Twern, Stemmingmakerij LocHal
De ruimtevaartschool is voor kinderen van 9 tot 12 jaar. De kosten voor deze zesdaagse reis zijn in totaal
€60,-. euro. Wees snel, er zijn maar 15 plaatsen beschikbaar! Stap met ons dit avontuur in en meld je aan!
Direct aanmelden voor de Ruimtevaartschool
Aan deze reis hebben de Bibliotheek Midden-Brabant, De LocHal, Ontdekstation013, Natuurmuseum
Brabant, Curiosityworld en Switch/Contour de Twern meegewerkt.

Lezen in de vakantie
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen
ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie “Boek ’n Trip” gelanceerd.
Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken
op een telefoon of tablet.
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in
de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook
niet te zeulen met boeken.
Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp je meteen de
leesachterstand. Leuk èn handig!

Stichting Social Kids Tilburg
Wij willen graag uw aandacht vragen voor het volgende;
Sinds 10 mei zijn wij bezig met het opzetten van Stichting Social Kids Tilburg.
Een stichting die zich richt op de eenzaamheid bij jongeren in de leeftijd tussen
de 8 en 17 jaar te verminderen.
Dit door het organiseren van leuke activiteiten.
Gezien wij nog erg bezig zijn bekendheid te creëren hopen wij dat u net zo
enthousiast zult raken als dat wij zijn.
Wat is ons doel;
Elk kind heeft op een bepaalde manier behoefte aan sociale contacten. Als je
om welke reden dan ook weinig of geen sociale contacten hebt doet dit iets
met je. Je wordt misschien onzeker, kunt in de put raken, of voelt je eenzaam
en komt misschien weinig buiten. De stap naar een vereniging kan te groot zijn
door onzekerheid, of doordat je misschien niet goed kunt functioneren in
groepsverband. Een andere reden kan zijn dat het financieel niet haalbaar is
om ergens lid van te zijn. Zo zijn er heel wat redenen op te noemen. Wij zijn van mening dat ELK kind een
plek verdient om te kunnen ontspannen, leuke dingen te doen en sociale contacten op te bouwen. In de
wijk zoals De Reeshof zijn hier naar onze mening te weinig voorzieningen voor. Dit is dan ook ons doel met
deze stichting. Wij willen op een leuke manier activiteiten organiseren waar elk kind aan mee kan doen
zonder dat daar gelijk een lidmaatschap aan vast zit. Je kunt op deze manier de dingen mee doen die jij
echt leuk vind. Om ook de kinderen een kans te geven die het thuis financieel niet zo breed hebben hopen
we donaties te ontvangen zodat de activiteiten qua kosten laag blijven en voor iedereen te betalen zijn.
Vind jij het in een groepsverband niet fijn maar ben je wel op zoek naar sociale contacten? Of zijn er
andere belemmeringen waardoor je weinig sociale contacten hebt? Ook hierin willen we graag meedenken
in wat er dan wel mogelijk is voor jou. ELK KIND TELT!!
Voor meer informatie kijk op www.socialkidstilburg.nl

