Nieuwsbrief
16 oktober 2020
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Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Informatiemiddag VO groep 8
Start thema “Herfst” groepen 1, 2, 3 en Parel
Naschoolse activiteit groepen 3-4-5 Pakje Kunst 14.30 uur
Start BVL verlichtingsactie
Wij KIJK!en naar uw kind gesprekken groepen 1 en 2
Wij ZIEN! Uw kind gesprekken groep 3 t/m 7
Voorlopige adviesgesprekken groep 8
Naschoolse activiteit groepen 6-7-8 Fotografie 14.30 uur
MR vergadering 19.00-21.00 uur
Wegwijzermiddag (ateliers) alle groepen
Naschoolse toneelcursus 14.45-15.45 uur
Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
Lezen met de hele school 8.30 uur
Volgende nieuwsbrief

Afvalbattle
Alle groepen hebben in het kader van Dag van de
Duurzaamheid plastic doppen gespaard voor de stichting KNGF
geleidehond. Onze groep 8 had de allergrootste vuilniszak (van
gerecycled plastic) vol en heeft daarmee leuke prijs gewonnen!
Katja Beljaars van de gemeente Tilburg heeft groep 8 via een
videoboodschap laten weten dat ze gewonnen hebben. Ze komt een
gastles geven op school over afvalverwerking. Ze brengt dan een echte
vuilnisman (met vuilniswagen) mee die de werking van de vuilniswagen
aan de kinderen zal demonstreren. De kids horen dan ook welke prijs ze
gewonnen hebben. Super gedaan iedereen!

Voorleeswedstrijd
Donderdag 8 oktober was het weer zover, de voorleeswedstrijd. Uit de groepen 6-7 en 8 waren er van elk
leerjaar 2 kinderen die op het podium mochten voorlezen. Groep 6 ging voor het aanstormend talent, de
groepen 7 en 8 gingen voor de voorleeskampioen.
Onze deelnemers waren: Harm, Eline, Tijmen, Alexander, Ellis en Mike.
De jury bestond uit juf Harriët, Linda Geboers en Maryse van Heijningen. De kinderen waren wel wat
zenuwachtig, maar wat hebben ze het super gedaan! Het aanstormend talent is Harm geworden en de
voorleeskampioen is Ellis. Gefeliciteerd beiden! Wat een voorleeskampioenen hebben wij!!
Maar ook alle anderen die mee hebben gedaan, super gelezen en wie weet de volgende keer beter!

Medezeggenschapsraad
Aan het eind van vorig schooljaar heeft Frank van Oosterhout uit de oudergeleding van de MR aangegeven
zijn werkzaamheden voor de MR te willen stoppen. Tijdens de MR-vergadering van 15 september jl. heeft
Frank zijn werkzaamheden effectief neergelegd. Frank is jarenlang een zeer betrokken lid geweest en heeft
zich al die jaren steeds met grote passie ingezet voor de MR. Ook heeft Frank in die periode enkele jaren
het voorzitterschap van de MR op zich genomen.
Wij zijn Frank zeer erkentelijk voor zijn langdurige inzet. Door zijn betrokkenheid, positief kritische instelling
en zijn kennis die hij vanuit zijn beroep kon inbrengen, heeft hij er mede toe bijgedragen dat onze school
ook in tijden als de coronacrisis op een efficiënte manier is blijven functioneren.
Frank, namens alle MR leden, maar ook namens alle ouders, van harte bedankt.
De MR is uiteraard op zoek gegaan naar een vervanger voor de oudergeleding. We zijn blij die inmiddels
gevonden te hebben in de persoon van Jonneke Nijman, zodat de MR weer op volle sterkte is. We
verwelkomen Jonneke graag in de MR en wensen haar veel succes met haar werkzaamheden.
Zij stelt zich ook graag even aan u voor.
Hallo allemaal,
Ik zal me even voorstellen: mijn naam is Jonneke Gelissen-Nijman en ik kom de
Medenzeggenschapsraad versterken! Ik ben de moeder van Madeleine, 7 jaar, uit
groep 4. Samen met John wonen wij in de Genemuidenstraat. Ik werk als
beleidsadviseur bij het Openbaar Ministerie in Den Bosch waar we werken aan
veiligheid voor de bewoners van Oost-Brabant. Door Corona kom ik daar helaas nog
maar zelden. Ik werk veel vanuit thuis en ga af en toe een lekker potje tennissen om in
beweging te blijven.
Toen ik de oproep zag voor een nieuw lid voor de MR, werd ik meteen enthousiast. Ik
dacht al langer aan vrijwilligerswerk en dit biedt me de kans om bij te dragen aan een veilige en leerzame
omgeving voor de kinderen van de Wegwijzer. Thema's die ik belangrijk vind zijn veiligheid, verkeer rond
de school, een fijn schoolplein, maar ook beleid tegen pesten en duurzaamheid. Natuurlijk vind ik het ook
belangrijk dat onze kinderen goed onderwijs krijgen. Ik zie mijn rol op dat gebied vooral als klankbord voor
de schoolleiding en docenten.
Spreek me gerust aan op het schoolplein als je meer wilt weten of als je onderwerpen wilt inbrengen in de
MR. Tot ziens!

Najaarsinzamelingsactie textiel
Hier met je kleren!
Samen sparen door textiel te verzamelen
Onze school doet weer mee aan de textielinzamelactie van de gemeente Tilburg. We helpen hiermee niet
alleen het milieu, we verdienen er ook nog eens extra geld mee voor onze school.
En dat kunnen we goed gebruiken!
Ons doel
We hebben er voor gekozen om het geld dat we ermee verdienen, te
gebruiken voor buitenspeelgoed.
Om dit doel te behalen, hebben we jouw hulp nodig!
Wij sorteren, de gemeente recyclet
De actie loopt van woensdag 11 november 2020 tot en met dinsdag 17
november 2020. Je kunt het textiel kwijt in de speciale textielcontainer op
school.
Om scholen en verenigingen extra te motiveren, verdubbelt de gemeente de
opbrengst van de vier scholen en/of verenigingen die de meeste kilo's textiel
inzamelen. Er zijn twee winnaars voor de (tijdelijke) actiecontainers en twee
winnaars voor permanente containers.
Hoe meer textiel we inzamelen, hoe groter de kans dat het bedrag wordt
verdubbeld. Dat kan flink aantikken. Dus duik je kast in en doe mee!
Textiel moet altijd apart ingezameld worden in speciale textielcontainers. Bijna al het textiel mag in de
textielcontainer behalve sterk vervuild textiel.
Wel in de textielcontainer
▪ Kleding (mag ook kapotte kleding
zijn)
▪ Hand- en theedoeken, washandjes
e.d.
▪ Tafelkleden, stoffen servetten
▪ Dekbedhoezen, lakens, slopen,
dekens
▪ Tassen
▪ Schoenen (schoenen per paar
vastbinden)
▪ Gordijnen en vitrage
▪ Knuffeldieren

Niet in de textielcontainer
▪ Vloerbedekking
▪

Matten en tapijt

▪
▪

Matrassen
Sterk vervuild textiel (met bijvoorbeeld verf of
olievlekken)
Andere soorten afval

▪

Wat gebeurt er met ingezameld textiel?
Ingezameld textiel wordt bij voorkeur opnieuw gebruikt of gedragen.
Het deel van het textiel dat hier niet geschikt voor is, wordt gerecycled om bijvoorbeeld garen,
vloerbedekking, dekens en vilt, vulling en isolatiemateriaal van te maken.

Spullen gezocht voor de groepen 1, 2 en 3
Voor de modderkeuken op de kleuterspeelplaats zijn wij op zoek naar oude soeplepels, stampers,
schuimspanen en ander bestek, pannen, vergieten, zeven etc. Wie heeft er nog iets voor ons?
Daarnaast is groep 3 op zoek naar deksels van schoendozen.
En ga je in de herfst nog het bos in? Alle groepen zijn blij met eikels, kastanjes,
noten, dennenappels en mooie blaadjes.
Alvast bedankt voor jullie hulp!

Fijne herfstvakantie allemaal!!

