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Belangrijke data 
 

• 28 juni                                  Deze week Wij KIJK!en naar uw kind gesprekken groepen 1-2 

•     29 juni                                  MR vergadering 19.00-21.00 uur 

•     30 juni                                  Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij 

•       8 juli                                   OR vergadering 20.00 uur 

•       9 juli                                   Rapport mee groepen 3-7 

•       9 juli                                   Hennie vrij 

• 12 juli                                   Volgende nieuwsbrief 

Speelplaats Challenge 
  
  

Vorige week maakten de kinderen van groep 3a via Teams bekend hoeveel 
lotjes zij verkocht hadden voor onze groene 
speelplaats. De prijzen zijn inmiddels uitgereikt 
aan alle winnaars. Ook kwamen de leerlingen 
van groep 3b met een prachtige cheque voor 
onze groene speelplaats. Met z’n allen verdiend 
met koekjes en cup cakes bakken. Fantastisch 
gedaan kinderen van de groepen 3, trots op 
jullie! 
Wat een betrokkenheid zien we trouwens  bij 
álle kinderen en de ouders van onze school! 

Bijna elke dag komen er kinderen hun zelf verdiende bijdrage brengen voor 
de speelplaats. De tussenstand is op dit moment maar liefst € 2728.30! 
Hiervan is € 2278.30 door alle kinderen bijeen gesprokkeld. Daarnaast 
hebben we via donaties van onze ouders een prachtig bedrag van € 450.00 ontvangen en hebben we door 
de inzet van een heleboel ouders een mooi bedrag bespaard op de uren die door Brouwers 
Groenaannemers in rekening worden gebracht. Super gedaan allemaal! 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 BVL Verkeerstelling 

 
De laatste verkeerstelling van dit jaar zit er weer op. 
Ten opzichte van de 1e telling begin dit schooljaar zien we een kleine stijging van kinderen die komen lopen 
of met de fiets gaan! 
Toch blijft het aantal kinderen die met de auto gebracht worden erg hoog. We snappen wel dat dit in 
sommige gevallen niet anders kan, maar toch zou het fijn zijn als u een keer minder met de auto komt. De 
kinderen leren meer van het verkeer als ze lopend of met de fiets komen. Het is beter voor het milieu en 
het kost u een stuk minder geld aan de benzine! 
Maar toch fijn dat er zoveel kinderen lopend of met de fiets/step komen! 
 

Totaal van alle groepen       

 ma di wo do vrij totaal 
 14 jun 15 jun 16 jun 17 jun 18 jun  

Lopen 68 63 63 67 51 312 

Fiets/step 77 70 86 83 74 390 

auto/scooter 83 87 81 83 76 410 

bus/taxi 1    1 2 

 
Groene speelplaats 
 

Wat wordt er toch hard gewerkt aan 
onze nieuwe speelplaats, je ziet het 
steeds mooier worden! De kinderen 
maken al gretig gebruik van het 
podium en vragen telkens wanneer 
ze op de andere speeltoestellen 
mogen. Onder de evenwichtsbalken 
is deze week het zand aangebracht 
en de balken zijn splintervrij 
geschuurd. Onder het grote 
speel/klimtoestel is zand 
aangebracht, het is geschuurd en de 
klimtouwen zijn inmiddels ook 
bevestigd. 
Ook hebben de mannen van 
Brouwers Groenaannemers een goot 
gemetseld waardoor het regenwater 
vanuit de hemelwaterafvoerbuizen in 
het daarvoor aangelegde bekken kan 
lopen. Dat bekken stond inmiddels 
vol met onkruid dat door een paar 
van onze ouders deze week 
helemaal gewied is. Onvermoeibare 
harde werkers zijn het waarvoor veel 
dank! 
Ook hebben de kinderen toen het zo 
warm was, alle herfstasters die in de 
perken geplant zijn elke dag 
gesproeid, zodat ze er nu fris en 
prachtig groen bijstaan.  
Grote kans dus dat de speelplaats in 
het najaar één grote bloemenzee is, 
waartussen de kinderen naar 

hartenlust kunnen spelen! Vanaf oktober wordt de vaste beplanting aangeplant. 
 



 

 
  
Laag inkomen? Stichting Leergeld helpt!  
 

 
Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen met een laag besteedbaar  inkomen 
bij het betalen van het schoolreisje of schoolkamp. Ook voor activiteiten buiten 
school zoals zwemles, lidmaatschap van een sportvereniging, muziekles, 
scouting of kindervakantiewerk, kunt u een aanvraag doen bij Stichting 
Leergeld. Alleen de vrijwillige ouderbijdrage vergoed Stichting Leergeld  sinds 
kort niet meer.   
Op de website van Stichting Leergeld ziet u wat u kunt aanvragen en of u in 
aanmerking komt voor hulp.  

Aarzel niet en neem contact op. Vandaag nog! Voor uw kinderen. 
Meer informatie: www.leergeld.nl/tilburg/ 
 
Komt u – of denkt u – in aanmerking te komen voor de vergoeding van het schoolreisje en/of kamp van uw 
kind(eren), schroom dan niet en geef dit door aan Hennie van onze schooladministratie 
(hennie.klijn@xpectprimair.nl). 
Zij maakt een factuur voor de vergoeding van deze activiteiten die Stichting Leergeld van u verlangt en die 
dan aan de school uitbetaald zal worden, zodat uw kind(eren) daar ook aan mee kunnen doen.  
Uw verzoek in deze zal natuurlijk vertrouwelijk behandeld worden! 
 
 

Summer Camp Tilburg 

 
De eerste week van de zomervakantie wordt Summer Camp georganiseerd. 
In 5 dagen tijd beleeft jouw kind een superleuke week, geheel in het Engels. 
De kinderen gaan zingen, sporten, knutselen maar dat gebeurt allemaal in het 
Engels. 
Ook hebben ze een klein deel van de dag Engelse les. 
 
De combinatie van plezier, actief bezig zijn en een andere taal leren (of 
verbeteren) zorgt voor een positieve en leerzame ervaring met de Engelse taal. 

 
Waar:   BS De Wegwijzer, Giekerkstraat 53, 5043MX Tilburg 
Wanneer:  Maandag 26 tot en met vrijdag 30 juli (9.00 tot 16.00 uur) 
 
Meer informatie: www.summercamp.nl 
Inschrijven:   www.summercamp.nl/aanmelden-summer-camp-nl/ 
Contact:  info@summercamp.nl 
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