
 

  

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                   13 september 2021 
 
 
Belangrijke data  
                                   
•   14 sept                                   Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12 uur vrij 

•   20 sept                                   Deze week 1e BVL Verkeerstelling voor de hele school 

•   20 sept                                   Informatieavond groepen 4, 4-5 en 5  

•   21 sept                                   MR vergadering 19.00-21.00 uur 

•   21 sept                                   OR vergadering 20.00 

•   22 sept                                   Kraanwaterdag 

•   22 sept                                   Informatieavond groepen 1-2  

•   22 sept                                   Informatieavond groepen 3  

•   23 sept                                   BVL Dode Hoek project groepen 7-8 

•   23 sept                                   Informatieavond groepen 6, 6-7, 7 en 8 

•   27 sept                                   Volgende nieuwsbrief 

Fijne start 
  
Wat hebben we een fijne en rustige start gemaakt met elkaar. Mooi om te 
zien dat we op deze manier toch met heel veel ouders al een praatje 
hebben kunnen maken. En heeft u gezien hoe mooi onze speelplaats is 
geworden nu we van de gemeente Tilburg voor het kale stuk van de 
vroegere Heerevelden een Groen Pop Up park te leen hebben gekregen? 
Deze plantenbakken blijven tot de meivakantie staan en bieden een leuke 
zit- en speelplek voor onze kinderen.  
 

Up to date informatie 

  
Omdat de kinderkalender al in de zomervakantie gedrukt wordt is de informatie regelmatig niet helemaal 
actueel. Om vergissingen en onduidelijkheden te voorkomen is de meest actuele kalender opgenomen in 
onze basisschoolapp onder de tegel Jaarkalender.  
  
In de basisschoolapp zijn ook de foto's opgenomen van alle mensen die vast op onze school werkzaam 
zijn. Deze foto's kunt u vinden onder de tegel Team. De stagiaires die vanaf volgende week weer gaan 
starten zullen zich in de loop van de tijd via de nieuwsbrief aan u voorstellen.  

  

 
 
 
 



 

 
Informatieavonden  
 
Om ervoor te zorgen dat de informatieavonden zo veilig mogelijk verlopen zijn er de volgende afspraken 
gemaakt:  
  

• Per gezin 1 ouder (m.u.v. gescheiden ouders)  
• U komt alleen naar de informatieavond als u geen aan Corona gerelateerde klachten heeft  
• Zowel buiten als binnen de school houdt u voldoende afstand tot elkaar   
• Iedereen komt binnen via de voordeur waar de handen kunnen worden ontsmet  
• Na afloop gaat iedereen door de uitgang bij de speelplaats weer naar buiten zodat de 

opeenvolgende groepen elkaar niet tegenkomen in de gangen  
  
U krijgt de precieze tijd van de informatieavond door via de leerkracht van uw kind(eren)  
 
 

Gezelschapsspellen  
 
Als vervolg op vorig schooljaar gaan we in alle groepen verder werken aan de ontwikkeling van de 
executieve vaardigheden. Zoals u heeft kunnen lezen zijn we daar met het team al flink ingedoken in de 
laatste vakantieweek.   
Gezelschapsspelletjes zijn prima oefenmateriaal voor de ontwikkeling van de executieve vaardigheden. We 
gaan deze in dit schooljaar voor alle groepen regelmatig inzetten.   
  
Heeft u thuis gezelschapsspellen die compleet en heel zijn maar waar niets meer mee wordt gedaan? Wij 
zijn daar erg blij mee! U kunt deze spelletjes inleveren bij de leerkracht van uw kind of bij Hennie. Geef het 
gerust aan als u hiervoor een kleine bijdrage wilt vragen! Op deze manier krijgen spellen die bij u thuis in 
de kast liggen een mooie tweede kans bij ons in de groepen.  
 

Inschrijven Citytrainer Junior  
  
Ook dit jaar start er een nieuwe City Trainer junior cursus voor de kinderen uit groep 8. In 
deze cursus krijgen ze les in hoe ze sportieve activiteiten op school kunnen begeleiden. De 
City Trainers gaan op het schoolplein aan de slag met het begeleiden van spellen tijdens de 
pauze. De cursus wordt afgesloten met een buitenspeelmiddag op het schoolplein na 
schooltijd. Hierover volgt later meer informatie. 
 
De data waarop de City Trainer junior cursus wordt gehouden zijn: 

Datum Tijd 

29-09-2021 14:45 – 16:15 

06-10-2021 14:45 – 16:15 

10-11-2021 14:45 – 16:15 

17-11-2021 14:45 – 16:15 

Let op: het is belangrijk dat je bij alle momenten aanwezig bent. Verdere informatie over de lessen volgt 
later. 
 
Zit je in groep 8 en vind je het leuk om te sporten, spelletjes te doen en andere kinderen te helpen dan is dit 
echt iets voor jou!  
 
Inschrijven is verplicht voor 26-09-2021.  
Bij de inschrijving ontvang ik graag de volgende gegevens: 

• Voor- en achternaam 

• Telefoonnummer ouder in geval van nood 
 
Inschrijven via: anouk.pietjouw@xpectprimair.nl  
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Aanvragen extra verlof 
 
We krijgen regelmatig aanvragen voor verlof binnen voor de dag zelf dat de aanvraag verstuurd is. 
Dat is niet zo handig omdat we u dan niet tijdig kunnen laten weten of de aanvraag toegekend is.  
Daarom zou het voor iedereen erg fijn zijn als u op tijd (liefst een week van te voren) het verlof aanvraagt! 

 
Courgettes 
 

Net voor de vakantie kregen we te horen dat de 
zonnebloemen die geplant waren, toch courgettes 
zouden zijn. 
Maar in de vakantie kregen we te horen dat het nu 
definitief pompoenen zijn. 
Ook leuk natuurlijk en….. ze hebben het in ieder 
geval goed gedaan! 

 


