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Belangrijke data 
 
•   1 febr.               Deze week (digitale) kind-ouder-leerkracht rapportgesprekken groepen 1-2 

•   2 febr.               MR vergadering digitaal 19.00 uur 

• 12 febr.               Carnavalsviering (coronaproof) 

• 12 febr.               Studiemiddag leerkrachten. Leerlingen om 12.00 uur vrij 

• 12 febr.               Volgende nieuwsbrief 

• 15 t/m 19 febr.    Voorjaarsvakantie 

Nieuwe website  

Onze nieuwe website is in de lucht!  
Neemt u vooral even een kijkje, wij zijn er supertrots op! 
bsdewegwijzertilburg.nl  

 

 

https://bsdewegwijzertilburg.nl/


 

 

Basisonderwijs weer open?? 

Er klinken al hoopvolle berichten op radio en tv, zou het echt waar zijn? Zal de school op 8 februari weer 
gevuld zijn met al onze kids en zullen er weer overal blije kinderstemmen klinken? 
Morgen 2 februari zullen we tijdens de persconferentie horen of we eindelijk weer open mogen. 
We duimen er allemaal hard voor!!     
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokémon zoektocht 

Juf Patty (die de kinderen van de groepen 6-7 
en 8 les geeft in de noodopvang) had vorige 
week een erg leuk idee. Ze had namelijk een 
Pokémon zoektocht in de school uitgezet voor 
alle kinderen die op school waren en het 
laatste half uurtje van de schooldag mochten 
ze de zoektocht spelen. 

De wat oudere kinderen gingen samen met 
kleuters in groepjes de Pokémons zoeken die 
verspreid door de school hingen. Als ze er 
eentje gevonden hadden die op hun 
afstreepkaart stond konden ze die doorstrepen. 
Als ze de Pokémons allemaal gevonden 
hadden, kregen ze een kleine beloning. Het 
was super om te zien hoe de kinderen samenwerkten en fanatiek aan het zoeken waren.  

Een geweldig geslaagd idee juf Patty!!                                                                     

 

 

Basisscholen na enige vertraging             
eindelijk weer open??? 



 

Bewegen in de lockdown 

Ook onze gymjuf Anouk heeft leuke ideeën om tijdens de lockdown (en dus ook het thuisonderwijs) te 
blijven bewegen. 

Iedere week komen er nieuwe beweegkaarten met leuke oefeningen, bingospeurtochten of ideeën voor de 
kinderen, die ze in huis of buiten kunnen doen. Een beetje fit blijven is wel zo gezond!  

  

 

 

 

 

 

De gemaskerde voorlezer van De Wegwijzer 

Jullie hebben vorige week allemaal via 

de mail een uitnodiging gekregen om 

het filmpje van de gemaskerde 

voorlezer goed te bekijken en te 

beluisteren en daarna aan de quiz 

mee te doen. 

Wie weet welke juffrouw of meneer 

achter het masker verscholen zit?  

Wie herkent ze allemaal? Doe snel 

mee en wie weet win jij wel! 

Door een fout bij het maken van de 

quiz is iedereen die deze op 28 of 29 

januari heeft ingevuld genoteerd als 

anoniem. Helaas kunnen we niet 

achterhalen wie welke respondent is. 

Het zou fijn zijn wanneer iedereen die 

de antwoorden op 28 of 29 januari 

heeft ingestuurd, deze opnieuw invult 

zodat iedereen een eerlijke kans heeft 

om te winnen. Excuses voor het 

ongemak. 

Uit elke bouw kiezen we een winnaar 

en die krijgt een prijs. Insturen kan tot en met vrijdag 5 februari. 

Op 8 februari maken we de winnaars bekend!  
Hieronder de link naar het filmpje en de link naar de quiz. 

https://youtu.be/2vfOUYcVM68 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-
5ML36JmMpiTPO6TKK9EoyosffFHIbBUQlVQUU1LQU1NRzFNVVZYOEtYTkRJN1k3Qy4u 
 
 
 

https://youtu.be/2vfOUYcVM68
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMpiTPO6TKK9EoyosffFHIbBUQlVQUU1LQU1NRzFNVVZYOEtYTkRJN1k3Qy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMpiTPO6TKK9EoyosffFHIbBUQlVQUU1LQU1NRzFNVVZYOEtYTkRJN1k3Qy4u


 

Stichting Leergeld   
  
Ouders komen in aanmerking voor hulp als ze recht hebben op de Meedoenregeling 
van de gemeente (120% bijstandsuitkering).  
De brief Meedoenregeling uploaden bij de aanvraag is voldoende. 
Bij een iets hoger inkomen tot 130% van een bijstandsuitkering moet aanvullende 
info worden gegeven. Kijk daarvoor op de website van Stichting Leergeld. 
 
Op dit moment zijn er helaas geen spreekuren. Medewerkers en vrijwilligers van Stichting Leergeld werken 
zoveel mogelijk thuis, daarom zijn ze telefonisch beperkt bereikbaar. (van maandag tot woensdag in de 
ochtend). Per mail zijn ze goed bereikbaar. 
Ze verwerken nu vooral aanvragen voor laptops in het basisonderwijs.  
In overleg met de gemeente zijn hiervoor de mogelijkheden verruimd. 
 
Laptops basisonderwijs aanvragen: 
Voor kinderen tot 9 jaar 1 laptop per 2 kinderen. 
Voor kinderen vanaf 9 jaar 1 laptop per kind 
 
Ouderbijdrage onderwijs 
De Ouderbijdrage voor dit schooljaar 2020/2021 wordt nog vergoed, ook als hij in 2021 wordt aangevraagd. 
 
Verdere informatie vindt u in de folder in de bijlage en op de website van Stichting Leergeld.. 
 
 

De oplossing 

 
 

Finn vat het even kort maar krachtig samen! 

 


