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Studiemiddag leerkrachten. De noodopvang is van 08.30-14.30 uur.
Ouders groepen 1-2 halen de rapportmappen van hun kleuter op (zie hieronder)
Volgende nieuwsbrief

Lockdown
Donderdag hadden we nog goede
hoop op een opening van de scholen
per 25 januari. Helaas is de situatie
rondom de besmettingen met het
coronavirus nog te zorgelijk en te
onzeker om dit toe te staan. Op basis
van het advies van het OMT heeft het
kabinet besloten dat de basisscholen
en de kinderopvang in ieder geval tot 8
februari gesloten blijven.
Samen met u vinden wij dit een
verdrietig besluit maar we gaan er ook
samen met u voor zorgen dat we hier
op een goede manier doorheen
komen!
De leerkrachten van uw kind(eren) houden u zoveel mogelijk op de hoogte en elke donderdag of vrijdag
komt er vanuit mij een update met daarin de algemene mededelingen.
Een besluit over het meegeven van de kindbrieven (rapporten) voor onze kleuters konden wij vorige week
nog niet met u delen i.v.m. de onzekerheid over de openingsdatum.
Daarom hierbij het bericht dat de kleuterrapporten vrijdag 29 januari tussen 08.30 en 14.30 uur op school
kunnen worden opgehaald. U wordt hierna door de leerkrachten uitgenodigd voor een kind-ouderleerkracht gesprek via Teams.

Nieuwe site
We zijn al een tijdje bezig met de samenstelling van onze nieuwe website. Deze wordt gekoppeld aan de
Basisschoolapp. Nog even geduld…hij komt eraan!

De schoolbieb vernieuwd!
Onze school heeft een fijne eigen bibliotheek met een goed
gevulde collectie boeken. Alle kinderen, van Parelklas tot en met
groep 8, maken er met regelmaat gebruik van. De drie vrijwilligers
van de bieb verzorgen dan ook met veel plezier de uitleen van
boeken en het beheer van de collectie.
Omdat er zo veel gelezen wordt is het ook niet te voorkomen dat
boeken slijten door gebruik. En ook zijn er boeken die in de loop
van de tijd verouderen omdat de verhalen die ze vertellen niet echt
meer van deze tijd zijn.
We hebben daarom de afgelopen maanden een grote sanering uitgevoerd zoals we dat noemen.
Met behulp van 2 professionele leesconsulenten van de Bibliotheek Midden-Brabant, hebben we alle
boeken stuk voor stuk beoordeeld op kwaliteit en actualiteit. De oude en versleten boeken zijn uit de
collectie gehaald.
Maar toen kwam de mooiste stap: we mochten de collectie aanvullen met nieuwe boeken. We hebben veel
kinderen en ook leerkrachten gevraagd welke boeken ze graag lezen. Die hebben we besteld.
Net voor de lockdown kwamen de boeken binnen: 5 volle dozen. Wij zijn meteen begonnen om de boeken
te nummeren, te verwerken in het uitleensysteem en te kaften. Daar hebben we in de vakantie hard aan
gewerkt. Als de kinderen weer naar school mogen komen, zullen ze een geheel vernieuwde bieb vinden,
waar voor iedereen weer heel veel nieuwe boeken staan om uit te kiezen. We hopen wel dat jullie er zuinig
op zullen zijn. We wensen iedereen heel veel nieuw leesplezier.
De beheerders van de bieb.
Jeanne, Maryse, Bart

Studiemiddag
In de schoolkalender staat op woensdag 20 januari een studiemiddag ingepland. De kinderen die thuis
werken zijn dan een lekker een middagje vrij en de leerkrachten gaan de lessen voor de komende periode
voorbereiden. Voor de kinderen van de noodopvang gaat de school wel door tot 14.30 uur.

Nieuwe textielcontainer
Ieder voor- en najaar organiseert de gemeente een textielactieweek voor scholen en verenigingen waarbij
de opbrengst van het textiel wordt verdubbeld voor de eerste 3 deelnemers die het meeste textiel hebben
ingezameld gedurende de week. In deze actieweken worden rolcontainers ingezet voor de inzameling. En
daarnaast zijn er scholen en verenigingen die door middel van permanente containers het gehele jaar
textiel inzamelen in ruil voor een vergoeding. Beide containers voldoen niet aan de Arbo-eisen waardoor
gemeente Tilburg heeft besloten te kiezen voor een andere werkwijze. De textielactie blijft wel bestaan
maar in een nieuwe vorm.

Nieuw: de textielkar
Met ingang van 1 januari 2021 zijn smalle textielkarren
ingezet voorzien van een vrolijk bedrukte hoes met bovenin
een opening waar het textiel in gedeponeerd kan worden.
Deze textielkar blijft het hele jaar op school aanwezig. De kar
staat binnen bij de hoofdingang van de school. Als de
textielkar vol zit, wordt deze op afroep verwisseld voor een
lege textielkar.
Het wedstrijd element blijft
Natuurlijk is er ook nu een wedstrijd element ingebouwd.
Iedere ingezamelde kilo textiel is € 0,25 waard.
De drie scholen of verenigingen die in het betreffende
kalenderjaar het meeste textiel hebben ingezameld,
ontvangen een verdubbeling van de opbrengst. Dit kan flink
oplopen en is een stimulans om extra veel textiel in te
zamelen.

Onze textielkar staat dus vanaf nu in de hal van de hoofdingang aan de Giekerkstraat. Als u al
gewend was om uw textiel bij ons in de container buiten te gooien, voelt u zich dan vrij genoeg om buiten
de lockdown periode voortaan even binnen te komen en uw textiel in de daarvoor bestemde kar te
deponeren. In de komende weken mag u uw afgesloten zakken aan een van ons afgeven.
Bij voorbaat danken we u allemaal namens de kinderen omdat we van de opbrengsten nieuw (buiten) speel
materiaal kunnen kopen.

Jabbertje

