
 

 

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                        17 mei 2021 
 
 
Belangrijke data 
 

•     18 mei                                  Fietscontrole groepen 7 en 8   

•     18 mei                                  Speelplaats “tegels wippen” ouders en kinderen 

•     19 mei                                  Opnames openingdans en lies “STEAM time” 

• 19 mei                                  Kwispellezen in Wobbe’s computerwereld, groepen 4 en 5 

• 19 mei                                  OR vergadering 20.00 uur 

• 20 mei                                  Verkeersvoorstelling ( Magic Traffic Show) voor de groepen 4, 4-5 en 5 

• 20 mei                                  Groepen 3 in de middag naar het Reeshofpark  

• 21 mei                                  Juffendag groepen 1 en 2 

• 21 mei                                  Eindfilm groep 8 

• 24 mei                                  2e Pinksterdag alle leerlingen vrij 

• 25 mei                                  Schoolkamp groep 8 

• 27 mei                                  Praktisch verkeersexamen groepen 7 

• 31 mei                                  Volgende nieuwsbrief 

 
“Op naar de zomer school” 
 
Na het grote succes van de "Op naar de lente school" hebben we 
de afgelopen week de "Op naar de zomer school" aangeboden aan 
de kinderen van de groepen 3, 4 en 5. 
Daar hebben ongeveer 30 kinderen zich voor opgegeven. Een mooi 
aantal! 
De kinderen hebben op een passende en fijne manier extra 
onderwijstijd gekregen. 
  
Juf Jessica, juf Kim Roelen, juf Sylvie, juf Britt en juf Dagmar zijn 
met heel veel zin met de kinderen aan het werk gegaan. 
De kinderen hebben extra les gehad op verschillende 
onderwijsgebieden, maar ook ontspanning en veel plezier! 
Ook deze “extra schooltijd” was weer een daverend succes voor 
iedereen! 
 
 

 



 

Speelplaats vernieuwing 
 

Vanmorgen was de aftrap van de vernieuwing van onze grote speelplaats.  
Firma Brouwers (van Brouwers Groenaannemers) gaat dit project realiseren wat een hele klus gaat 
worden. Er moeten een heleboel tegels verdwijnen en daarbij krijgen we de hulp van verschillende ouders 
van onze school die ons daar (met hun kinderen) mee gaan helpen. Zij hebben zich daarvoor opgegeven 
en daar zijn we hen ook zeer dankbaar voor! 
Als alles klaar is hebben onze kinderen, de kinderen uit de buurt en de buurtbewoners een prachtige, 
groene speel - en wandel accommodatie waar plezier, verwondering en verbinding een hoofdrol spelen. 
Voor nu, wordt vervolgd! 

 
Schoolkamp groep 8 

 
Met de huidige corona maatregelen mag groep 8 op kamp! Volgens plan 
gaan ze van 25 mei tot en met 28 mei op kamp naar De Roerdomp in 
Westelbeers. Een prachtige locatie met super de luxe verblijven en alle 
denkbare accommodaties aanwezig!  
We moeten wel in ons achterhoofd houden dat er nog steeds 
veranderingen kunnen plaatsvinden en dat ze last minute toch niet 
kunnen gaan.  
We hebben dit dan ook echt meegegeven aan de kids, het kan zomaar 
afgeblazen worden door het RIVM! 

Dit zou natuurlijk super jammer zijn, maar ze/we moeten er zeker rekening mee houden. 
Het groep 8 schoolkamp hoort er gewoon bij, ze horen het al jaren van hun oudere broers, zussen of 
vriendjes/vriendinnetjes, al die super spannende verhalen. De spooktocht, de casinoavond, de disco, de 
sportdag en al de andere uitjes die erbij horen, dat willen ze niet missen maar meemaken! Een weekje weg 
van huis en school met alleen de leiding en klasgenootjes. Geen ouders, geen broertjes/zusjes maar 
gewoon heerlijk met elkaar “OP KAMP”. 
We hopen echt dat het door kan gaan en duimen voor jullie! 
 
 

Lekker bewegen bij Korfbal vereniging Tilburg 

Op 25 april organiseerde korfbalvereniging Tilburg voor kinderen van 
een aantal basisscholen in Reeshof een spelletjesochtend. Lekker 
bewegen met vriendjes en vriendinnetjes. Wie heeft daar nou geen zin 
in! 

Van basisschool De Wegwijzer hadden er ook 30 kinderen zich 
opgegeven. En ja, wat hadden ze er zin in! Na het aanmelden werd 
iedereen ingedeeld in een groepje met een begeleider. Op het veld 
stonden wel 15 verschillende spellen klaar. Zo konden de kinderen 

pittenzakken gooien door ringen, moesten ze proberen kranten van de waslijn af te gooien, was er een 
pionnenrace waar men moest strijden voor de kortste tijd en is er ook nog geoefend met het schieten op de 
korf. Oh, en vergeet het parcours niet waar de kinderen in 2 groepen moesten strijden voor de snelste tijd. 
Tussendoor was er tijd voor ranja, een lekker stukje appel en stond er een raadspel op tafel. Hoeveel 
zuurtjes konden in die grote pot? Helaas is het precieze 
aantal niet geraden, maar zaten veel kinderen er erg dichtbij. 
Noa uit klas 4/5 van basisschool De Bloemaert heeft deze 
wedstrijd gewonnen en heeft een heus prijzenpakket 
gekregen met allemaal cadeaus van Korfbalvereniging 
Tilburg. 

Het zonnetje was veel aanwezig en dat samen met de blije 
gezichten van de kinderen maakte dat de ochtend zeer 
geslaagd was. Zie hieronder ook de foto’s. Kv Tilburg hoopt 
dat de kinderen thuis zijn gekomen met leuke verhalen! 



 

Als uw kind vaker lekker wil bewegen en met een bal bezig wil zijn, vergeet uw kind dan niet op te geven 
voor de gratis proeftrainingen. Speciaal voor de kinderen, die mee hebben gedaan aan de 
spelletjesochtend, zijn de proeftrainingen tot eind juni gratis. En als uw kind het in april gemist heeft, ook 
dan kan aangemeld worden voor de gratis proeftrainingen. Dus wacht niet en mail naar 
jessica@kvtilburg.nl om ze op te geven. Dan kunnen we snel verder met nog meer bewegen! 

 
Kindervakantiewerk Reeshof 2021  
 
Afgelopen jaar heeft KVW Reeshof helaas niet kunnen plaatsvinden 
vanwege de coronamaatregelen.  
Gelukkig wijst alles erop dat KVW Reeshof dit jaar wel kan doorgaan! 
U vindt de poster in de bijlage. Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen inschrijfavonden, maar 
vindt de inschrijving van de deelnemers digitaal plaats. 
 

Voetballen bij SV Reeshof 
 

Het voetballen is heel kort gestopt geweest, maar gelukkig konden we 
weer snel in de buitenlucht sporten. 
 
We willen ook graag de schoolgaande kinderen weer de mogelijkheid 
geven om te komen proeftrainen. 

Normaal gesproken waren deze proeftrainingen al eerder geweest en hadden we een extra Try-Out 
training gehad. 
Helaas hebben deze niet door kunnen gaan, maar vandaar dat we jullie nu wel even extra willen 
uitnodigen! 
 
U vindt ook deze poster in de bijlage! 
  
 


