
 

  

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                        16 mei 2022 
 
 
 
Belangrijke data 
 
17 mei Naschoolse W & T cursus voor de opgegeven kinderen 14.45-15.45 uur 
17 mei 
17 mei 

R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur 
GMR vergadering 20.00-22.00 uur 

18 mei Ouderinformatieavond 19.30 uur 
24 mei Leerlingenraad 12.45 uur 
24 mei Naschoolse W & T cursus voor de opgegeven kinderen 14.45-15.45 uur 
24 mei R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur 
24 mei Mr vergadering 19.00-21.00 uur 
24 mei OR vergadering 20.00 uur 
25 mei Ateliers voor alle groepen 
25 mei Studiemiddag leerkrachten, alle leerlingen vrij om 12.00 uur 
26 mei Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij 
27 mei Vrije dag voor alle leerlingen 
30 mei  Deze week 2e BVL verkeerstelling 
30 mei Volgende nieuwsbrief 
  

Juffendag groep 1-2-3 en Taaltuin 

 
 
 

Hiep hiep hoera. Afgelopen vrijdag was het juffendag van alle juffen van 
groep 1, 2 en 3 en de Taaltuin. We hebben een heerlijke dag gehad.  
's Ochtends hebben we in de kring feest gevierd en was er een lekkere 
traktatie. Daarna zijn we samen naar het park geweest waar we fijn 
gespeeld hebben. Terug op school hebben we gezellig allemaal 
gepicknickt en waren er broodjes met knakworstjes. Als afsluiting 
hebben we een leuke feestbingo gespeeld en was er ook nog een lekker 
ijsje. 
Het is super gezellig geweest!  

 



 

 
Cultuurbende na schooltijd 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Cultuurfestival basisschool St. Hubertus en stichting Move 
 
Op 24 mei van 12.00-14.00 uur organiseren groep 8 van basisschool  
St. Hubertus en Stichting Move, een cultuurfestival. 
We willen jullie graag uitnodigen om deze te bezoeken. Het zal 
plaatsvinden in het Westerpark, Tilburg.  
 
Op het cultuurfestival zullen er verschillende acts worden gedaan door 
de kinderen van groep 8. Daarnaast zijn er posters te bekijken over de 
verschillende culturen van de kinderen. Ook worden er traditionele 
kledingstukken of voorwerpen tentoongesteld en zullen er hapjes zijn voor de bezoekers, waarvan een deel 
vers bereid door ouders van de kinderen.  
We hopen jullie te hebben kunnen enthousiasmeren voor een bezoekje aan ons cultuurfestival. 
 
Stichting Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun 
leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en 
welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen. 

In al onze projecten staat ontmoeting centraal: kinderen, jongeren en studenten ontdekken samen andere 
leefwerelden en verbreden hun perspectief. Bubbels breken en de afstand tussen mensen verkleint. Move 
verbindt en verruimt blikken! 

Bakduo’s-Heel Holland Bakt kids 
 

Wat leuk als jullie jezelf aan willen melden 
voor seizoen 3 van “Heel Holland Bakt 
Kids”! 
Voordat jullie je aanmelding versturen, lees 
onderstaande even goed door! 

• Je mag je als kind aanmelden als je ten 
tijde van de opnames (augustus 2022) 9-10 
of 11 jaar bent. De opnames vinden onder 
voorbehoud plaats tussen maandag 8 en 
zondag 21 augustus. 

• Je vormt samen een bak-duo met 
bijvoorbeeld je vader, moeder of een andere 
volwassene (min. 21 jaar). In dit programma 
zal de rol van het kind centraal staan en de 
volwassene zal helpen. 

• In het aanmeldformulier is er de 
mogelijkheid om een video te uploaden 
(maximaal 199MB). In deze video stellen 
jullie jezelf voor en horen wij graag waarom 
jullie het duo zijn wat wij moeten selecteren, 
dus wees creatief! Let op: het formulier 
verloopt na 2 uur! Alle gegevens gaan dan 
verloren. Als je een video wilt toevoegen, 
maak deze dan voordat je het formulier 
invult. 

• Let op: in het formulier vul je bovenaan 
éérst de gegevens in van het kind, de 
vragen voor de volwassene komen later in 
het aanmeldformulier. De inschrijving voor 
dit seizoen sluit op maandag 23 mei 2022! 

• De link naar de pagina: 
https://bluecirclecasting.nl/programma/hhb-
kids 
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