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                    24 januari 2022 
 
 
Belangrijke data 
 

•   24 jan                                 Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij 

•   24 jan                                 OPP Parelklas mee 

•   25 jan                                 Leerlingenraad 12.45 uur digitaal 

•   25 jan                                 MR vergadering digitaal 19.00-21.00 uur 

•   26 jan t/m 5 febr                 Nationale Voorleesdagen                

•   31 jan                                 OPP gesprekken Parel 

•   31 jan                                 Aangekondigde BHV ontruimingsoefening 

•   31 jan                                 Deze week midden Boom toetsen groep 8 

•     1 febr                                OPP gesprekken Parel 

•     1 febr                                Rapport zingen 

•     2 febr                                Rapport zingen 

•     3 febr                                OR vergadering digitaal 20.00 uur 

•     7 febr                                Start thema “Kunst” groepen 1-2-3 en Parel 

•     7 febr                                Volgende nieuwsbrief 

Wilgentunnel 
 

Vorige week is de “Wilgentunnel” aangelegd. Deze is voor het grote 
speeltoestel op onze groene speelplaats gerealiseerd. Nu misschien nog een 
beetje kaal, maar het gaat helemaal een dichtbegroeide tunnel worden. Nog 
meer groen waar de kinderen heerlijk in kunnen rennen en verstoppertje 
spelen! Weer een aanwinst, voor wat ons betreft, een nog mooiere groene 
speelplaats! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 EU Schoolfruit  
 
 Deze week krijgen de kids meloen, een sinaasappel en een appel.  
Op de dagen dat de kinderen fruit of groenten krijgen van school 
(wo-do-vr) hoeft u dus geen fruit mee te geven! 

 
 

Nationale Voorleesdagen en Poëzieweek 
 

Voor groep 1-2-3 en de Parelgroep: 
Nationale Voorleesdagen 
We starten woensdag 26 januari met een ontbijt in de klas, kinderen hoeven 's 
ochtends niet te eten want ze krijgen ontbijt in de klas. Wel graag een bord en beker 
meegeven.  
De dagen erna zullen in het teken staan van veel voorlezen, leesplezier en 
activiteiten die hierbij passen. Ook zullen we veel aandacht besteden aan het 
prentenboek van het jaar "Maar eerst ving ik een monster". 
 

                              
 
Voor groep 4 tot en met 8: 
Poëzieweek 2022 
We starten woensdag 26 januari. We besteden deze dagen veel aandacht aan het lezen, schrijven en 
voordragen van gedichten. We willen uiteindelijk 4 februari afsluiten met een winnaar, degene die het 
mooiste, leukste, grappigste gedicht heeft geschreven wint en dit gedicht krijgt een plek op de buitenmuur 
van school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel van deze dagen is natuurlijk leesbevordering, stimuleren van lezen, voorlezen en leesplezier door de 
hele school! 
 

 
 



 

Coronaperikelen 
 
De ene positieve zelftest na de andere, gevolgd door evenzoveel positieve PCR testen. Het is nu wel 
duidelijk...het Coronavirus heeft ook onze school gevonden en houdt ons allemaal even stevig in de greep. 
Intussen zijn de kinderen van de groepen 4, 5, 7, 8 en de Parelklas in quarantaine omdat een behoorlijk 
aantal kinderen van die groepen ziek zijn. Ook een aantal leerkrachten zijn ziek of in quarantaine.  
Deze tijd is voor veel ouders, maar ook voor ons, geen fijne tijd. Wat een geregel en gedoe, en vooral ook 
wat een zorgen bij iedereen. We proberen er hier de moed gewoon in te houden en vooral ons onderwijs 
zo goed mogelijk door te laten gaan.   
We proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden maar op sommige momenten worden we meteen 
weer ingehaald door de werkelijkheid. Zo wachten we nu met spanning af of de persconferentie ook voor 
ons weer gevolgen zal hebben.   
Laten we hopen dat de lente snel zal komen...  
  
Gedicht van Yanaika Zomer, speciaal voor Unicef ( en nu ook speciaal voor jullie en de kinderen)  
  
Het is goed  
  
Ik zie je twijfel en je zorgen,  
die zijn groter dan normaal.  
Want school is anders, thuis is anders  
en de wereld helemaal.  
Je bent onzeker, bang te falen.  
Bang het schooljaar niet te halen.  
Maar er is eigenlijk slechts één ding.  
Beloof dat je onthoudt.  
Alles is goed en jij dus ook,  
al doe je soms iets fout.  
  
Vriendelijke groeten namens het team van BS De Wegwijzer,   
Harriët  

 
Boostervaccinatie 

Deze week  wordt door GGD Hart voor Brabant in Tilburg aangeboden: 

  

• Corona boostervaccinatie zonder afspraak   

• Voor inwoners van 18 jaar of ouder 

• Maandag 24 t/m vrijdag 28 januari 

• Elke dag van 10:00 tot 16:00 uur 

• Bij de Koepelhal aan het NS-plein in Tilburg 

• Gratis parkeren (eerste 1,5 uur) in parkeergarage Tivoli 

• Vanuit die parkeergarage staat route naar Koepelhal aangegeven 

• Neem geldig identiteitsbewijs mee 

• Neem mondkapje mee 

• Kijk op www.ggdhvb.nl/prikkenzonderafspraak voor actuele data en tijden 

• Als iemand al een afspraak heeft gemaakt, dan kun je ook komen voor een boostervaccinatie 

zonder afspraak. Meld dan wel op de vaccinatielocatie dat je nog een geplande afspraak hebt 

staan, dan kan deze uit het systeem worden gehaald. 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fprikkenzonderafspraak&data=04%7C01%7CC.Bremers%40ggdhvb.nl%7C3e4d8fcfcaff4052501708d9db68aa1a%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637782065753506844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lZHcicLQnFX8W5eOvG189%2B%2BklJK1juFNv9zLv8Qm%2FRs%3D&reserved=0


 

 

• De gezondheidsverklaring kan ter plekke worden ingevuld. 

• Er is geen vrije keuze in welk vaccin iemand krijgt. En op = op. 

• Houd rekening met extra wachttijd op de locatie. 

• Neemt het gele GGD-vaccinatieboekje mee als je een stempel wilt hebben van je vaccinatie. 

    

Mensen kunnen ook nog steeds een afspraak maken voor een 1e en 2e prik of boostervaccinatie. Dat kan 

online via www.coronavaccinatie-afspraak.nl of telefonisch via 0800 7070. Mét een afspraak gaat het 

proces op de vaccinatielocatie soms net iets sneller, omdat je dan al geregistreerd bent. Voor mensen die 

wel een afspraak hebben, is een aparte wachtrij op de vaccinatielocaties. 

  

Ná 28 januari sluit de Koepelhal en kunnen inwoners op afspraak terecht in het Willem II stadion voor 

zowel de boosterprik als de 1e en 2e prik.  
 

Uitnodiging voor vaccinatie van kinderen 5 tot en met 11 jaar 

Vanaf 18 januari krijgen kinderen van 5 tot en met 11 jaar een uitnodiging voor de coronavaccinatie. De 

vaccinatie is vrijwillig, de ouders beslissen of het kind gevaccineerd wordt. Op de vaccinatielocatie wordt 

vooraf altijd gevraagd of beide ouders toestemming geven voor de vaccinatie. Is dat niet het geval, dan 

wordt het kind niet gevaccineerd. Wanneer ouders vragen hebben over de vaccinatie, is hier meer 

informatie te vinden: 

• Rijksoverheid: coronavaccinatie voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar 

• RIVM: veelgestelde vragen over coronavaccinaties 5 tot en met 11 jarigen 

• Vaccineren tegen corona | Nederlands Jeugdinstituut 

• Website GGD Hart voor Brabant 
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