Nieuwsbrief
22 maart 2021
Belangrijke data
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22 maart
23-24 maart
25 maart
31 maart
1 april
1 april
2 april
5 april
6 april
12 april

Opening inschrijving kind-ouder-leerkrachtgesprekken groep 3-7
Rapportzingen in Wobbe’s computerwereld 08.30 uur
Juffen + meesterdag groep 3
BVL schriftelijk verkeersexamen groep 7
Start 3 dimensionale vloerschildering op de speelplaats (bij goed weer!)
Rapport mee voor de groepen 3-7
Studiedag team alle leerlingen vrij
2e Paasdag alle leerlingen vrij
MR online vergadering 19.00-21.00 uur
Volgende nieuwsbrief

Pannenkoekdag
Wat was het afgelopen vrijdag een gezellige dag Het was de Nationale
Pannenkoekdag!
Al een aantal jaren komen op deze dag de opa’s en oma’s bij ons op school
pannenkoeken eten...maar door Corona kon dat helaas niet doorgaan. Als
verrassing hebben vandaag de kinderen zelf een pannenkoek gekregen. Een
paar moeders van de ouderraad hebben voor alle kinderen van onze hele
school pannenkoeken staan bakken! De pannenkoeken waren heerlijk en de
kids hebben er allemaal van gesmuld.

Linda, Marjolijn en Joyce, super bedankt!

Speelkunst op onze speelplaats
Zoals u weet zijn we druk bezig met plannen voor een groenere
speelplaats en een groenere schoolomgeving. We verwachten
hier binnenkort mee te kunnen beginnen! Daarnaast is er een
initiatief vanuit de gemeente Tilburg om de openbare
speelomgeving voor kinderen in de Reeshof uitdagender te
maken. Kunstenaar Leon Keer zal daarvoor op onze speelplaats
een 3 dimensionale vloerschildering gaan maken. Als het weer
het toelaat zal hij hiermee op donderdag 1 april beginnen. We
hopen dat de schildering aan het einde van die week klaar zal zijn
en dat er volop gespeeld kan worden.
Hieronder enkele van zijn vloerschilderingen om u een idee te geven van zijn kunnen.

Veranderingen op de jaarkalender
Door de maatregelen rondom Corona verandert er af en toe iets op de jaarkalender. We proberen dit zo
goed mogelijk bij te houden. Zowel op de app als op de site van onze school. Fijn als u daar regelmatig
even naar kijkt.
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De rapportgesprekken voor de groepen 3-7 zijn verzet naar 6-16 april. Op 22 maart kunt u zich
daarvoor aanmelden
De open dag/open avond van 23 maart wordt verplaatst naar een moment na de meivakantie
De sportochtend van 14 april wordt verplaatst naar het einde van het schooljaar
De afsluitingsweek van het STEAM time project (19-23 april) wordt verplaatst of wordt digitaal
gedaan
Het schoolreisje (23 april) gaat onder voorbehoud van de coronamaatregelen door. Gaat dit niet
lukken dan vinden op deze dag sportieve activiteiten per groep plaats.

Paas-Kerst feestje
Pasen staat weer voor de deur en deze wilden we niet aan ons voorbij laten gaan en…. we zijn ondertussen
wel toe aan een feestje! Waarom zouden we dan niet twee feestjes aan elkaar koppelen?
Helaas is Kerst niet doorgegaan, maar gelukkig is de kerstman in zijn slee gesprongen en de paashaas uit
zijn holletje gekropen en hebben zij samen een nieuwe vriendschap gesloten.
Zoals aangegeven in de mail van Harriët over de lockdown op 15 december zouden we de kerstlunch op een
later tijdstip plaats laten vinden. Het leek ons een geschikt moment om Kerst en Pasen te verbinden en een
Paas-Kerst lunch te organiseren.
Dit is op 1 april (geen grapje). De kinderen mogen die dag hun allermooiste kleren aandoen om er een
feestelijke dag van te maken. De lunch wordt verzorgd door de school en u hoeft uw kind(eren) geen lunch
of melk mee te geven. Wilt u uw kind(eren) bord, beker, bestek meegeven? Dat zou fijn zijn.
Om in de sfeer te komen kunt u alvast kijken naar een filmpje via de volgende link:
https://youtu.be/X_-Jr2BaFTk
Met vriendelijke Paasgroeten,
De Paaswerkgroep; Stefanie, Elena, juf Heske, juf Dagmar, Deejay, Kevin en Miranda.

R-Newt
R-Newt is het jongerenwerk van Contour de Twern
R-Newt staat voor modern en innovatief jongerenwerk.
Spreek uit: rie nuuwt
Turbotaal voor Renewed
Engels voor vernieuwd
• R-Newt is de ultieme plaats voor
gemotiveerde jongeren die op zoek
willen naar hun talent.
• R-Newt biedt motiverings- en
talentcoachingstrajecten aan.
• R-Newt geeft snel info of verwijst
door naar de juiste plek.
• De jongerenwerkers zitten in een
breed netwerk.
• R-Newt participeert in de landelijke
aanpak jeugdgroepen en is een
betrouwbare partner in de wijk.
• R-Newt gaat de straat op en opent
het gesprek met wijkbewoners als
de relaties met jongeren verstoord
zijn.
• De R-Newt werkers maken actief
contact met jongeren en gaan met
al hun expertise en ervaring aan de
slag.
• R-Newt is goed bereikbaar voor
jongeren met ideeën en vragen.
• R-Newt stopt niet om 17.00 uur
maar werkt ook 's avonds, in de
weekenden en tijdens vakanties.
• R-Newt is voortdurend in beweging
zoals jongeren dat ook zijn.
• R-Newt investeert letterlijk in
innovatie en daarom is R-Newt een
passende naam.
Ook verzorgt R-Newt regelmatig erg leuke
activiteiten. Zie bijvoorbeeld de activiteit hiernaast.

