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Inleveren houdbare etenswaren voor stichting “Uit een goed hart”
Foute Kersttruiendag voor iedereen
Groep 8 op bezoek bij jongerencentrum R-newt 11.00 uur
Leerlingenraad 12.45 uur (digitaal)
Naschoolse sport groepen 3, 4 en 5 van 14.45 tot 15.30 uur
Naschoolse sport groepen 6, 7 en 8 van 15.30 tot 16.15 uur
Kerstviering van 17.00 tot 18.30 uur voor iedereen
Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
Laatste nieuwsbrief van 2021
Kerstvakantie

Sint op school
Vrijdag 3 december was het dan eindelijk zo ver, Sint en zijn Pieten
zouden (allemaal negatief getest!) op school komen.
Al weken waren de kinderen helemaal in de sfeer, al die zenuwachtige
koppies (geloven in de Sint of niet!), rode wangetjes en
verwachtingsvolle oogjes. Het podium van de aula dat prachtig in Sint
sferen omgetoverd was en waarop elke dag wel iets anders te vinden
was, geweldig om te zien!
Omdat het vanwege alle Corona maatregelen niet mogelijk was om de
Sint een spectaculaire aankomst op school met alle kids erbij te geven,
werden de Sint en zijn Pieten via de voormalige school de Heerevelden
stiekem binnen gesmokkeld. Daarna zijn ze met Harriët naar de aula gelopen. Harriët heette de Sint en zijn
gevolg van harte welkom op school. Deze binnenkomst van Sint en zijn zeer muzikale Pieten werd ook via
“teams” bekeken door alle groepen. Alweer vanwege de maatregelen mochten alle groepen om de beurt
een kwartiertje naar de aula om er te zingen en springen met de Sint en zijn gevolg. Iedereen (dus ook alle
zieke kinderen) kon ook alles volgen via “teams”. Nadat alle groepen geweest waren, vertrok Sint weer en
werd er in alle groepen gezellig verder feest gevierd.
De groepen 6,7 en 8 gingen in de middag de surprises uitpakken, maar vanwege Corona in groep 8 (die
die dag helaas dus in quarantaine waren) bleven alleen groepen 6 en 7 over. Groep 8 heeft op 7 december
de surprises uitgepakt.
Het was ook voor deze groepen erg spannend en gezellig en….de surprises waren schitterend om te zien,
echte kunstwerkjes! Bijna zonde om ze stuk te maken en te kunnen zien wat iedereen elkaar had gegeven.
Al met al was het ondanks alle beperkingen weer een geweldig geslaagd feest, met dank aan de
werkgroep!!

EU Schoolfruit
Deze week krijgen de kinderen watermeloen, een sinaasappel en een appel in de fruitpauze.
Op de dagen dat ze fruit of groenten krijgen van school (wo-do-vr) hoeft u dus geen fruit mee te
geven!

Inzameling stichting “Uit een goed hart”
Vanaf 13 tot en met 20 december starten we op school een inzameling van houdbare
etenswaren voor de stichting “Uit een goed hart”. In de aula staan kratten klaar waar
de kinderen houdbare etenswaren in kunnen zetten/leggen voor de stichting.
“Wij als stichting willen graag mensen helpen die in een situatie zitten, waarbij ze een
oppepper kunnen gebruiken, denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen waarvan de
ouders geen Kerst of nieuwjaar kunnen vieren omdat ze daar geen geld voor hebben, of mensen die
helemààl geen familie of vrienden hebben waardoor ze eenzaam en hele dagen alleen zijn”.
Missie
“Onze missie is om minderbedeelde gezinnen en/of eenzame ouderen onvergetelijke dagen te bezorgen.
Om dit mogelijk te maken zijn wij afhankelijk van verschillende sponsoren en donaties. Daarnaast zijn wij
actief in samenwerking met instanties en hulpverlening (Gemeente Tilburg, Bemoeizorg, Traverse, Contour
de Twern en Stichting Mee) in Tilburg e.o, om diverse noodoproepen samen met de burgers in Tilburg op
te lossen. Dit doen we door middel van noodoproepen te plaatsen op onze eigen facebook site”.
www.facebook.com/stichtinguiteengoedhart/.
Wij als school willen natuurlijk hieraan meewerken en proberen zoveel mogelijk mensen fijne feestdagen te
geven, dus kijk even in uw kast/kelder en geef/gun de minderbedeelden onder ons!!

Kerstviering
Op 23 december is onze traditionele Kerstviering maar in een net
iets anders jasje dan voorgaande jaren.
Helaas geen ouders die mee naar binnen mogen om heerlijke
(zelfgemaakte) hapjes in de klas te zetten;
helaas geen ouders die hun kroost mee naar binnen brengen om
de jongste kids op hun gemak te stellen;
helaas geen lampionnentocht door de wijk;
helaas geen schoolplein helemaal versierd met lichtjes;
helaas geen Kersttoneelstuk in de aula met alle kinderen bij elkaar;
helaas geen afsluiting met glühwein voor ons en jullie, de ouders, maar gewoon kind(eren) ophalen en naar
huis;
helemaal niks leuks zoals altijd “zoals het hoort” de afsluiting van weer een waanzinnig leuk jaar waarin
jullie kids een heel grote rol gespeeld hebben!
De kinderen krijgen eten en drinken van school, aangepast aan de maatregelen. Daar horen jullie later
meer over.
Er wordt door onze studenten een Kerstverhaal gespeeld en gefilmd en dan gaan de kinderen dat in hun
klas via Teams bekijken.
Niet zoals we het wilden hebben, maar tja, ook wij moeten ons ook aanpassen aan dit beleid van Corona!
Toch gaan we er met z’n allen hoe dan ook weer een knallend supergezellig feest van maken zoals we dat
altijd doen. En wie weet volgend jaar……misschien, heel misschien kan alles weer op de “normale” manier.
Wij gaan er in ieder geval voor!!

Zwemschool De ABC game
Wij, Sylvia van Toorn, Charlotte Breukels, Debby Struijs en Marian van
Gerven, zijn PMA-coaches, kinder-coach, ADHD-coach,
ervaringsdeskundigen en zweminstructeurs. Ons doel is kinderen in hun kracht brengen doormiddel van de
Thomas Gordon ‘geen verlies methode’. Deze methode is een groot onderdeel van onze vernieuwende
zwemlesmethode die we afgelopen zomer in de vorm van een pilot, naar grote tevredenheid voluit hebben
getest.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfredzaam worden in het water. Dit op een manier die bij het kind
van nu past, in de maatschappij van nu. Waar zelfvertrouwen, baas over je eigenlijf, zelfredzaamheid en
samenhorigheid (om er zo maar een paar te noemen) een must is. Waar het belangrijk is dat kinderen
individuele aandacht krijgen. Doordat wij met ongeveer 5 kinderen per instructeur werken kunnen wij dit
aanbieden. Dit doen wij spelenderwijs in de vorm van een game met levels en geen groepen. Punten
verdienen in de zwemles die de kinderen dan weer in kunnen inleveren voor pionnen die bij hun bordspel
horen. Zo zwemmen ze hun eigen bordspel met hun favoriete helden bij elkaar. Een voorleesboek dat de
tips en tools geeft, die de kinderen kunnen inzetten tijdens de zwemles. Een ouderboek dat de Thomas
Gordon methode uitlegt, hoe stel ik de juiste vraag of welke zinnen/woorden zijn gif voor mijn kind zijn of
haar zelfvertrouwen enzovoort.
Wil je meer informatie kijk dan op onze website www.helden.academy en voor vragen stuur dan een mail
naar welkom@helden.academy

Tot ziens in de volgende nieuwsbrief op vrijdag 24 december op dezelfde plaats om jullie en ons nog een
hart onder de riem steken.
Max heeft gewonnen maar wij…..wij allemaal samen winnen ook, we gaan er voor!!!

