Nieuwsbrief
22 april 2022

Belangrijke data
25 april t/m 6 mei
3 en 4 mei
9 mei
9 mei
9 mei
9 mei
9 mei
10 mei
10 mei
10 mei
10 mei
11 en 17 mei
16 mei
16 mei
16 mei

Meivakantie
Vakantietoernooi Veldvoetbal voor de opgegeven kinderen
Hoofdluiscontrole
Start uitdaging “Zo leer je kinderen rekenen
Start thema “Het letterwinkeltje” groepen 1 en 2
Start thema “Vraag het de kinderen” groepen 3
Start IPC thema “Woon jij hier in de buurt?” groepen 4 en 5
Start IPC thema “Een dort bouwen” groepen 6, 7 en 8
Naschoolse W & T cursus voor de opgegeven kinderen 14.45-15.45 uur
Inhaallessen Star Class 14.45-15.45 uur
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur
Inschrijven KVW Reeshof
Juffendag groepen 1, 2, 3 en Taaltuin
Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij
Volgende nieuwsbrief

Eindtoets groep 8
Trots op de kinderen van groep 8! Wat hebben zij woensdag keihard hun best gedaan tijdens de eindtoets
Route 8. In opperste concentratie waren ze bezig aan deze zo belangrijke toets! Groep 6-7 was in de aula
gaan werken zodat groep 8 over 2 lokalen kon beschikken en iedereen wat meer ruimte had.
De rest van de kinderen mocht ook niet door de gang waar groep 8 zat, zodat ze ongestoord konden
werken.
Nu maar duimen voor een goed resultaat en….. aan de inzet zal het zeker niet liggen!

In opperste concentratie.....

tussendoor lekker lunchen in de zon!

en daarna weer verder ploeteren

Concert Classic Express
Een groep van dertig kinderen, uit de groepen 3 t/m 8
en de Parelklas, mocht op uitnodiging van
Concertzaal Tilburg een klassiek concert bijwonen in
de Classic Express. Deze Classic Express heeft u
misschien al zien staan bij de ingang van
winkelcentrum Heyhoef. Een vrachtwagen ingericht
als concertzaal.
Eergisteren gingen ze daar naartoe. Wat een beleving was dat!
De kinderen hebben naar verschillende korte muziekstukken geluisterd. Er werd met
de kinderen gesproken over wat muziek voor je kan betekenen, ze mochten vragen
stellen, er werd gedanst én een aantal kinderen heeft een instrument mogen
bespelen.
Een ervaring rijker! En zoals een kind het verwoordde: “Dit had ik echt niet willen
missen. Het was fantastisch!”

Moeder verwenmiddag
Wat een fijne moeder-verwen-middag hadden we gisteren! Het was heerlijk om te zien hoe alle moeders
zich liet verwennen en hoe fijn die momentjes samen met hun kind waren! En als juffen zijn we dan
gewoon supertrots op alle dingen die ze bedacht hadden en hoe ze die allemaal uitgevoerd hebben!
Hopelijk genieten jullie nog lang na van deze middag!

Koningsspelen/sportdag
Vandaag gestart met een heerlijk koningsspelenontbijt in alle groepen om daarna met zijn
allen de Koningsdans te doen en de spellen te gaan spelen.
Er waren zoveel activiteiten waarmee iedereen aan de slag kon.
Verschillende oudhollandse spellen waaronder koekhappen, blikgooien, sjoelen enz.
Bootcamp, het Koningsspel en animalrace, te veel om op te noemen!
Ook konden de kids binnen o.a. bordspelletjes doen of gewoon een kleurplaat inkleuren,
voor ieder wat wils.
We hadden vandaag het weer mee, een heerlijke dag waarop iedereen zich vermaakt heeft en de vakantie
wat ons betreft heerlijk begint. Al met al een geweldige ochtend voor iedereen en met dank aan de vele
hulpouders!

Even voorstellen
Graag wil ik mij even voorstellen. Sinds 1 maart ben ik namelijk een nieuw gezicht
op De Wegwijzer. Ik ben Chantal Versteeg- Kieft en ik kom het team versterken als
intern begeleider (IB-er). Ik heb jarenlang met veel plezier gewerkt als leerkracht op
basisschool De Petteflet. Naast leerkracht ben ik ook actief geweest in de zorg op
school. Zo heb ik bijvoorbeeld veel kinderen begeleid die wat meer nodig hadden
buiten de groep, op allerlei gebieden. Ik vind het belangrijk om de kinderen echt te
zien, wat hebben ze nodig en hoe kunnen we daar samen voor zorgen. Kinderen
hebben daar zelf ook veel in te vertellen. Dit alles in samenwerking met de ouders.
Vol enthousiasme ben ik dan ook na de carnavalsvakantie gestart om mij hier voor
in te zetten en leer ik de school, team en kinderen steeds beter kennen. Mocht u
kennis willen komen maken, dan bent u van harte welkom.

Voorjaar op de speelplaats
De wilgentunnel is bijna helemaal groen, de bomen en de bloemperkjes staan ook volop in bloei en de
nestkastjes hebben inmiddels ook bewoners die heel binnenkort gezinsuitbreiding krijgen.
Wat is de natuur toch prachtig om te zien!!

EU Schoolfruit
Na 20 weken lang 3x per week schoolfruit/groenten op school te hebben gehad,
zit het er alweer op.
Helaas, want de meeste soorten groenten en fruit die we hebben gehad, waren
wel erg lekker!
Na de meivakantie zult u uw kind(eren) weer zelf fruit van thuis moeten meegeven
naar school.
Zodra het weer kan, schrijven we onze school natuurlijk meteen weer in. We hopen dat we opnieuw de
gelukkigen zijn en weer mee mogen doen aan dit prachtige initiatief!

Verslag bijeenkomst noodopvang vluchtelingen uit Oekraïne
Op woensdag 13 april heeft de gemeente Tilburg een informatieavond verzorgd rondom het thema van de
noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het gebouw van de voormalige OBS Heerevelden. Bewoners
van de Giekerkstraat waren hiervoor uitgenodigd. Omdat het onze buren betreft, hebben namens De
Wegwijzer, de directeur en de voorzitter van de MR de bijeenkomst bijgewoond.
Door de gemeentelijke projectgroep werd een korte uiteenzetting gegeven. Daarbij werd begonnen met de
mededeling dat het gebouw als opvang gaat fungeren en niet als school voor Oekraïense kinderen. Dit was
voor de ongeveer 45 aanwezigen echt een verrassing. De hoop was een beetje dat daarover nog
gediscussieerd kon worden. De gemeente had echter al eerder besloten de scholing onder te brengen in
het gebouw van het Paulus Lyceum aan de Wandelboslaan. De communicatie rondom het project wordt
daarom echt als onvoldoende gewaardeerd.
Na de korte inleiding was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het doen van suggesties.
Deze werden door de verantwoordelijke wethouder Esmah Lahlah kundig beantwoord. Het is in onze ogen
een gemiste kans, om voor de onderwijsoptie niet te kiezen uit het grote aanbod aan scholen in combinatie
met de diverse kinderopvangorganisaties in onze wijk. Er is zoveel expertise aanwezig die allemaal graag
een bijdrage willen leveren aan het welzijn van de kinderen. Dit heeft de wethouder in ieder geval wel aan
het denken gezet.
Verder bleek dat de gemeente nu is gestart met het inrichten van het gebouw. De leslokalen worden als
een-gezinskamer ingericht (brandwerende gordijnen voor de ramen, eenvoudig meubilair, reparaties). De
scope is noodopvang met een maximale duur van twee jaar. De ontheffing van het bestemmingsplan moet
nog worden aangevraagd.
Er komt een ruimte naast de hoofdingang voor een huismeester die permanent aanwezig zal zijn.
Vanuit de aanwezigen werd een grote betrokkenheid en een hoge blijk van hulpvaardigheid getoond. Maar
er kwam wel een duidelijk aandachtspunt naar voren, waardoor de wethouder toch wel enigszins verrast
leek.
Dit betreft de handhaving van de sociale veiligheid, die door het gedrag van specifieke groepen jongeren
(met name op de parkeerplaats bij het zwembad en in de Glimmenstraat) in de avonduren wordt verstoord.
De wethouder heeft aangegeven deze zorgen ter harte te nemen en er ook daadwerkelijk actie op te
ondernemen.
We hopen dat we er in de loop van de komende maanden fijne buren bij zullen krijgen. Het is heel erg fijn
dat het gebouw weer echt gebruikt gaat worden, al is het voor de huidige 'antikraak’ huurder (een startende
ondernemer die de nodige energie in zijn bedrijf heeft gestoken), sneu dat hij waarschijnlijk zijn project
abrupt moet stoppen.
We hopen dat we op het schoolplein snel kinderen zullen zien die nieuwe vriendschappen sluiten. Dat
daarmee de Oekraïense kinderen geholpen worden om hun leven toch zo normaal mogelijk te leven. Dat
daarmee wat tegenwicht wordt gegeven aan hun trauma's. Wij Staan Hier Sterk!
Met vriendelijke groet, Bart de Cock voorzitter van de MR

Hulp gezocht voor de ateliers op 25 mei!
Op 25 mei organiseren we voor alle groepen “ateliers” en kunnen alle kinderen deelnemen aan allerlei
workshops.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar hulpouders.
Zowel voor de groepen 1 tot en met 3 en de Parelklas als voor groep 4 tot en met 8 zijn we op zoek naar
ouders die een workshop willen verzorgen. Hierbij kunt u denken aan koken, dansen, een sportieve
activiteit, verschillende knutseltechnieken, muziek en nog veel meer. Vindt u het leuk om met een groep
kinderen aan de slag te gaan en hebt u een leuk idee voor een workshop? Laat het ons dan weten en
vermeld daarbij ook hoeveel kinderen zouden kunnen deelnemen.
Voor groep 1 tot en met 3 en de Parelklas zijn we daarnaast ook op zoek naar ouders die niet zelf de
workshops willen geven, maar wel een helpende hand willen bieden tijdens deze ochtend.
De ateliers zijn op 25 mei van 10.30 tot 11.45 uur. Vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen vrij i.v.m. een
studiemiddag.
We hopen op uw hulp zodat we een gevarieerd aanbod hebben waaruit de kinderen kunnen kiezen.
Als u mee wilt helpen, kunt u dat doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Alvast bedankt namens alle kinderen!

Spelletjesdag bij KVTilburg
Op zondag 15 mei verzorgd een groep enthousiaste korfballers een spelletjesochtend en middag.
Van 10.30 tot 11.30 uur voor de kinderen van groep 1 & 2 (4-6 jaar).
Van 12.30 tot 14.00 uur voor de kinderen van groep 3, 4 & 5 (7-10 jaar).
De ochtend voor de kinderen van groep 1 & 2 staat vooral in het teken van lekker bewegen. In de middag
maken de kinderen van groep 3,4 en 5 middels verschillende korfbalspellen kennis met de sport.
Ouders zijn uiteraard welkom om te blijven kijken. Ons clubhuis is weer open!
Er zijn per leeftijdscategorie 100 plekken ter beschikking.

