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Drempelonderzoek groep 8
MR vergadering 19.00-21.00 uur
Streetwise voor alle groepen
Bijeenkomst sociaal emotioneel groep 6-7a 09.00-10.30 uur
Bijeenkomst sociaal emotioneel groep 6-7b 12.45-14.15 uur
Ouderavond sociaal emotioneel groepen 6-7-8 19.00-20.00 uur
Drempelonderzoek groep 8
Deze week “Week tegen het pesten”
Deze week start thema rondom KBW “Ridders en kastelen” groepen 1-2
Deze week start thema “En toen?” groepen 3
Nationale Buitenlesdag + start filmopnames promotiefilmpje
Bijeenkomst sociaal emotioneel groep 6-7a 09.00-10.30 uur
Bijeenkomst sociaal emotioneel groep 6-7b 12.30-14.00 uur
Nationale Kraanwaterdag
Dramataal groep 8 09.00-10.30 uur
Ontruimingsoefening
Inschrijven ouder-kind gesprekken groepen 1 t/m 7
Ouder-kind gesprekken Parelgroep
Volgende nieuwsbrief

Toneelvoorstelling Star Class
Op dinsdag 8 september hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 gekeken en actief meegedaan aan de
promotieshows van Star Class.
Dit schooljaar biedt Star Class een theaterprogramma van 6 lessen aan op De Wegwijzer. De cursus is
bestemd voor kinderen uit groep 3 tot t/m 8. De kinderen gaan aan de slag met verschillende boeiende
facetten van acteren en theater.
Deze serie van 6 lessen vormt een mooie afgeronde eerste kennismaking met theater en wordt verzorgd
door een theatraal en pedagogisch goed onderlegde theaterdocent.
Kinderen leren hoe theatrale technieken hen meer zelfvertrouwen geven, hoe zij zichzelf kunnen
presenteren en tevens wordt het creatief denken gestimuleerd. De lessenreeks is gestructureerd opgezet
en sluit naadloos aan bij de belevingswereld van de kinderen. In de lessen worden zij uitgedaagd en
gemotiveerd om in een veilige omgeving en op eigen niveau het beste van zichzelf te laten zien.

Hieronder treft u de data en tijden aan voor dit traject :
1, 8, 15 en 29 oktober en 5,12 en 19 november
Tijden
14:45 tot 15:45 uur
Kosten € 62,50
De kinderen worden direct na de reguliere lestijd opgevangen door onze Star Class docent. De lessen
starten een kwartier na schooltijd en duren iedere keer een uur en worden gegeven op school.
Voor meer info kunt u altijd bellen met 040-2572410 of mailen naar info@enthousiasment.nl. Indien u uw
kind in wilt schrijven, dan ook graag even mailen naar info@enthousiasment.nl. U ontvangt dan van ons
per ommegaande een inschrijvingsmail. Inmiddels heeft uw kind ook de papieren flyer van ons op school
meegekregen. U kunt deze ook gebruiken voor de inschrijving door het strookje uit de flyer in te vullen, te
fotograferen en terug te mailen. U mag het strookje ook per post sturen naar :

Enthousiasment
Hulst 11
5662 TC Geldrop

Met vriendelijke groet,
Geert Gijsberts

Enthousiasment
Even voorstellen
Omdat we een erkend leerbedrijf zijn, hebben we verschillende stagiaires in huis die dit schooljaar
meedraaien. In de loop van de komende weken stelt iedere stagiaire zich onder het kopje “Even
voorstellen” aan u voor.
Deze week zijn dat Kyra, Sophie, Kevin, Femke, Anouk en Miranda.

Hallo allemaal!
Mijn naam is Sophie en ik kom dit jaar stage lopen op De Wegwijzer.
Komend half jaar ga ik meelopen in groep 1-2c bij juf Noor en juf Inge op de dinsdag en de
woensdag.
Ik ben 22 jaar en heb hiervoor een aantal jaar gewerkt als kapster in Goirle. Maar stiekem
was mijn droom altijd al om voor de klas te staan op de basisschool! Ik begin dit jaar met
de PABO en ik heb er super veel zin in!

Mijn naam is Anouk Pietjouw (22 jaar) en ik ben de nieuwe gymdocent op basisschool
De Wegwijzer. Ik werk bij de gemeente Tilburg als combinatiefunctionaris en geef les op 2
basisscholen. Op woensdag en vrijdag zal ik gymles geven aan de hele school. Op
dinsdag geef ik les op basisschool de Stelaertshoeve in Tilburg Noord.
Naast mijn werkzaamheden in Tilburg ben ik werkzaam bij de sportvereniging Prins
Hendrik in Vught. Ik ben daar hoofdtrainer van de damesselectie, geef kleutergym en werk
als coördinator aan verschillende taken voor de vereniging.
Ik vind het erg leuk om dit jaar de kinderen en docenten van de Wegwijzer te leren kennen
en samen met z’n allen er een mooi sportief schooljaar van te maken!
Met sportieve groet,
Anouk

Ik ben Kevin de Bruijn.
Ik ben 18 jaar en ik zit nu in het tweede jaar van de PABO.
Ik loop het eerste halfjaar stage in de groep 1-2b van Cristel en Heske.
Verder ben ik al zo'n 11 jaar lid van de scoutingvereniging in Rijen.

Hallo allemaal. Ik ben Miranda van Bavel en ik ben 50 jaar oud. Komend jaar zal ik stage
lopen in de groepen 1-2-3 als onderwijsassistente. Mijn jongste zoon Arco zit in groep 8
van De Wegwijzer. Mijn oudste zoon Hans zit in het derde jaar van het Theresia Lyceum.
Vele van jullie kennen mij misschien van de ouderraad en ik ben ook actief als surveilleer
ouder. Ik vind het fijn dat De Wegwijzer mij deze mogelijkheid wil bieden.
Ik heb er enorm veel zin in.
Groetjes en tot snel.
Hee allemaal, ik ben Femke en ik ben 26 jaar oud.
Een groot deel van dit schooljaar zal ik de LIO stagiair zijn in groep 4 bij Jessica en
Lindsey. Dat wil zeggen dat ik toewerk naar het zelfstandig draaien van de groep voor
vijf weken en dat ik onderzoek zal gaan doen binnen de school. De eerste weken zal
ik er voornamelijk op dinsdag en woensdag zijn, maar in de loop van dit jaar zal ik dat
meer gaan opbouwen om straks helemaal klaar te zijn voor de vijf weken zelfstandig
voor de groep.
Inmiddels heb ik er al een paar weken op zitten en ik heb het tot nu toe al heel erg
naar mijn zin op De Wegwijzer.

Ouderavond Sociaal Emotioneel (DRAMAtaal)
De groepen 6-7 en 8 zijn alweer enige weken begonnen met de
bijeenkomsten Sociaal Emotioneel, ook wel DRAMAtaal genoemd
die met heel veel enthousiasme en passie gegeven worden door de
bevlogen Wendy Fok.
Onze leerkrachten hebben hier op een studiedag ook lering in
gekregen want, als je je als leerkracht wilt verbinden met je
leerlingen, dan zul je een groot deel van jezelf moeten laten zien.
Gouden lijntjes @DRAMAtaal # krachtvankwetsbaarheid #
vertrouwen # verbondenheid # groei
Scholieren tussen de 10 en 16 jaar hebben het in hun puberteit zwaar; zij moeten volwassen worden.
Volwassen worden is bijzonder en leerzaam…., maar in deze periode leren de jongeren ook hoe zij angst
en schaamte kunnen verbergen en onzekerheid kunnen verbloemen. Ze verkennen de emotionele grenzen
en dat zie je direct terug in hun gedrag. In een groep kan de sfeer hierdoor negatief en onveilig worden. En
dat wil niemand. Hoe krijgen we leerlingen zover daar over na te denken en naar te handelen?
De projecten van Dramataal zijn gericht op deze jongeren. Om ze bij te sturen en een pad te laten kiezen
dat oprecht is…open en kwetsbaar. Zie mij; ik zie jou.
De wereld wordt zeker mooier als wij minder zouden veroordelen en op een goede manier voor onszelf op
zouden komen.
Alleen vertellen is niet genoeg.
Dramataal laat jongeren voelen en ervaren!
U bent (als u ouder bent van een kind in groep 6, 7 of 8) woensdag 16 september van harte welkom op de
ouderavond van 19.00-20.00 uur

Drempelonderzoek groep 8
Deze week start groep 8 weer met het jaarlijkse drempelonderzoek.
Het drempelonderzoek wordt binnen het basisonderwijs gebruikt als extra toets naast de
eindtoets. Deze toets bestaat uit 5 onderdelen: technisch lezen, spelling, woordenschat,
begrijpend lezen en rekenen.
Als het drempelonderzoek is afgenomen krijg je daar als ouder/verzorger een uitslag van
via de leerkracht. Uiteindelijk krijg je ook een uitslag op papier met een score. Er wordt
een score gegeven per onderdeel. Die score wordt vervolgens vertaald naar een niveau.
Dat niveau gaat van VWO hoog naar lager en dat is dus ook per onderdeel aangegeven.
Zo kun je heel goed zien op welke onderdelen jouw kind welk niveau scoort.
In de uitslag van het drempelonderzoek wordt ook een gemiddeld niveau aangegeven. Dat is eigenlijk het
advies dat op basis van het drempelonderzoek wordt gegeven. In de uitslag wordt deze score ook nog
vertaald naar een score zoals die ook op de eindtoets Route 8 wordt gegeven, zodat het ook daarmee te
vergelijken is.
Kijk voor meer informatie op:https//wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/drempelonderzoek/
Lieve dames en heren van groep 8…..veel succes en toy toy toy!!

BVL verkeerstelling
Gaan wij samen voor verkeersveiligheid?
In de week van 29 augustus t/m 4 september is de eerste
verkeerstelling van dit jaar gedaan. We doen dit in het kader van de
verkeersveiligheid en onze deelname aan het Brabants
Verkeersveiligheids Label (BVL). BVL heeft als doelstelling om zoveel mogelijk kinderen te voet of met de
fiets naar school te laten komen. Dit om kinderen al op jonge leeftijd te leren hoe zij zich in het verkeer op
een veilige manier kunnen gedragen. Ouders spelen hierin een belangrijke opvoedkundige rol. Wanneer
volwassenen het goede voorbeeld geven en hun kinderen leren hoe zij veilig kunnen lopen en fietsen, komt
dit ten goede aan de verkeersveiligheid in de wijk en de stad.
Daarom onze vraag: breng uw kind(eren) zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school zodat we bij
een tweede telling een positieve verandering kunnen laten zien.
Hoe komen we naar school?

Gemiddeld per dag

Te voet
Met de fiets
Met de step
Met de bus of de taxi
Met de auto

55 leerlingen
65 leerlingen
11 leerlingen
11 leerlingen
123 leerlingen

BVL kleurwedstrijd
WOW!!! Wat hebben wij veel ingekleurde en geverfde, mooie kleurplaten binnengekregen.
Echt super dat zo veel kinderen mee hebben gedaan hieraan. Eigenlijk zou iedereen moeten winnen, maar
dat kan helaas niet.
De winnaars van de kleurwedstrijd "veilig naar
school" zijn:
Parelklas: Noa
Groep 1-2a: Arina
Groep 1-2b: Oumayra
Groep 1-2c: Nicolas
Groep 3a: James
Groep 3b: Maeve
Groep 4: Mats
Groep 4-5: Lynn
Al deze kinderen krijgen deze week een leuke prijs.
Bedankt voor jullie deelname.
De verkeerswerkgroep

Filmopnames
Vanaf dinsdag 22 september worden in onze school filmopnames gemaakt voor een
nieuw Wegwijzerfilmpje.
Kinderen die niet op de foto of beeld mogen, krijgen een button zodat dit voor de
filmmakers duidelijk is.
Heeft u het privacy formulier nog niet ingevuld? Dan graag voor vrijdag 19
september bij de leerkracht van uw kind in laten leveren.
En heeft u dit wel gedaan, maar vindt u het toch leuk om uw kind op de film terug te
zien?
Laat het ons even weten!

Try-Out Sports
Kies jouw favoriete sport !!
Vanaf 28 september kunnen alle kinderen van groep 3 t/m 8 weer inschrijven voor
Try-Out Sports. Met Try-Out Sports kunnen zij een aantal weken een sport uitproberen voor slechts € 5,Meerdere sporten uitproberen mag!
Flyer en website
In de week van 21 september worden op school de Try-Out Sports flyers uitgedeeld. Alle belangrijke
gegevens staan hierin vermeld.
Inschrijven kan vanaf maandag 28 september t/m zondag 18 oktober
via www.tryouttilburg.nl
Direct ná aanmelding, ontvang je per mail een inschrijfbevestiging.
Het is natuurlijk geweldig om samen met je vriendje of vriendinnetje te gaan sporten. Je moet dan samen
achter de pc gaan zitten en om de beurt aanmelden voor dezelfde sport. Je kunt meteen zien of er nog
plek is. Geen plaats, dan kun je een andere keuze maken. Samen sporten is toch veel leuker!
I.v.m. Corona kan het zijn dat dit jaar een aantal sporten niet worden aangeboden!!

Jeugdtandverzorging Tilburg
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord (Jeugdtandverzorging Tilburg) is een
tandartspraktijk speciaal voor kinderen
De voordelen voor schoolgaande kinderen:
- Als extra service halen we kinderen op van school en brengen ze terug na de behandeling.
- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen, we werken volgens de Gewoon
Gaaf
methode.
- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet momenten betekenen voor je
tanden.
- Wij sturen u na de behandeling een kort verslag.
- Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft dan bespreken we dat
met u.
- De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze
kosten geldt geen eigen risico. Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet onder de
basisverzekering.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de jeugdtandverzorging?
Voor meer informatie of aanmelden kunt u onze website bezoeken www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl of
contact met ons opnemen: 013-5430533.
Wij laten u graag de praktijk zien en beantwoorden al uw vragen!
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg – Noord
Monteverdistraat 69
5049 EV Tilburg
Telefoon: 013-5430533
E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl
Volg ons op Jeugdtandverzorging_Tilburg voor alle ins en outs
Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling voor Jeugdtandverzorging

Afstand houden!!

Ondanks het feit dat er in een eerdere nieuwsbrief al melding van was gemaakt dat er i.v.m. Corona
anderhalve meter afstand gehouden moet worden, heb ik weer een andere bewonersgroep uit de Reeshof
betrapt bij een of andere protestactie! Dit kan echt niet!!
Bewoners ……..houd alstublieft afstand van elkaar!!

