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30 nov
1 dec
3 dec
6 dec
7 dec
7 dec
7 dec
7 dec
9 dec
13 dec

Leerlingenraad 12.45 uur
Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij
Sint op school
Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
Deze week start thema “Kerst” groepen 1-2-3
Deze week start thema IPC “We zijn wat we eten” groepen 4-5
Theaterbezoek gr 6-7-8 “Meisjes pakken de jongens” 13.00-14.00 uur
MR vergadering digitaal 19.00-21.00 uur
OR vergadering digitaal 20.00 uur
Volgende nieuwsbrief

EU Schoolfruit
Deze week krijgen de kids cherry-pruim tomaatjes, 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!

Buitenspeelmiddag Citytrainer junior
Woensdag 17 november is er een buitenspeelmiddag
georganiseerd voor de kinderen van groep 3 t/m 7. De kinderen
van groep 8 die de Citytrainers junior cursus hebben gevolgd,
lieten tijdens deze middag zien wat ze hebben geleerd en het
was tevens hun examen hiervoor! De Citytrainers junior hadden
op het schoolplein verschillende spelletjes uitgezet waar de
kinderen aan deel konden nemen.
Meer dan 25 kinderen deden hier aan mee, dus je kunt wel
zeggen dat het een geslaagde middag was!
En wat nog mooier was, de Citytrainers junior waren allemaal
geslaagd en kregen van gymjuf Anouk hun diploma uitgereikt,
gefeliciteerd allemaal!

Opening Groen Schoolplein

De officiële opening van ons groene schoolplein door wijkwethouder Oscar Dusschooten was afgelopen
woensdagmiddag. s’ Morgens zijn er nog (buiten de bomen en struiken) een prachtig insectenhotel,
picknictafel, boomstamtafel met zitjes en 3 palen geplaatst door Brouwers Groen, ouders en kinderen.
Alle kinderen hadden slingers gemaakt en versierd zodat de speelplaats een super feestelijk tintje kreeg!
Na een ongedwongen toespraakje van de wijkwethouder en juf Harriët, was de officiële opening een feit
toen de wijkwethouder het eerste vogelnestkastje ophing onder een luid applaus van alle kinderen die erbij
waren.

Met dank aan onze leerlingen, ouders, verdere familie, vrienden, buren en kennissen die mee hebben
gedaan aan de Groene Speelplaats Challenge, de ouders die keihard mee gewerkt hebben, Gemeente
Tilburg, Brouwers Groen, Cultuurfonds Noord-Brabant en natuurlijk aan Tineke Vermeer!
Wat is het toch gaaf geworden, we zijn er zó blij mee!

Pietengym
Op woensdag 1 december en vrijdag 3 december hebben de kinderen van De Wegwijzer
pietengym. Bij de pietengym mogen de kinderen pietenkleding aan. Bij de pietengym
gymmen we met de gymschoenen aan.

Tilburg telt af naar 2022!
Het is alweer bijna 2022, het jaar vliegt voorbij! Om het jaar vol energie af te
sluiten krijgen jullie een aftel kalender naar 2022!
Iedere dag kun je een vakje ‘openen’, dat doe je door met je telefoon de QRcode te scannen van die dag. Je krijgt dan een filmpje te zien met uitleg voor een
spel of een speciale beweegopdracht. Misschien is het wel jouw gymjuf die de
opdracht uitlegt! Je kan de opdrachten alleen uitvoeren, maar ook samen met je
ouder(s) of samen met je vriendje(s) of vriendinnetje(s). EN er is ook een prijs te
winnen!! Doe jij ook mee?!
De kalender wordt op 1 december uitgedeeld aan de oudste kinderen van het
gezin.
Wil je de kalender ook digitaal? De kalender is te downloaden via:
www.sportintilburg.nl/nieuws/tilburgteltaf
Veel plezier met sportief aftellen naar 2022!
Groetjes gymjuf Anouk

Nationaal Jeugdontbijt
Wij als basisschool steunen met alles waar we voor staan het initiatief van het
Nationaal Jeugdontbijt!
Alle kinderen moeten het recht hebben om te kunnen ontbijten.
Voor wie is het??
- Ouders of verzorgers die het financieel moeilijk hebben, waardoor het
niet altijd lukt hun kinderen ’s morgens een gezond ontbijt te geven.
- Ouders of verzorgers, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
- Ouders of verzorgers, die samen met ons het verschil willen maken en
hun kinderen alle kansen willen geven die ze verdienen. Die ouders en
verzorgers hopen we te bereiken en aan te spreken!
Alles is totaal anoniem en gratis, dus schroom niet, meldt u aan en geef uw kind(eren) de kans!
Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief of volg de link: http://www.nationaaljeugdontbijt.nl/

Petje af
Petje af is een initiatief om kinderen tussen 10-14 jaar kennis te laten maken met
andere omgevingen, nieuwe dingen te leren, talenten te ontdekken zodat er meer
kansengelijkheid ontstaat tussen kinderen.
Petje af ontvangt 28 zondagen per jaar nieuwsgierige kinderen (10 t/m 14 jaar) en
inspirerende gastdocenten (18 tot 80+). Een Petje af-jaar bestaat uit zeven blokken
van vier weken. De eerste zondag van een blok is een theoriedag. De
brandweerman, dokter of directeur vertelt iets over zijn beroep. Daarna ga je met
opdrachten aan de gang. De tweede zondag is een doe-dag en ga je op bezoek op
het werk van de gastdocent. Je gaat dus misschien wel branden blussen of oefenen met verbanden
leggen. De derde zondag is een terugblik dag waarin je aan je ouders en eventueel broertjes en zusjes laat
zien wat je allemaal hebt geleerd. De vierde zondag is een vrije keuze dag waarin je zelf uit drie activiteiten
kunt kiezen, de meeste stemmen gelden! De Petje af methode stimuleert de ontluikende talentontwikkeling
van onze kinderen. De kinderen komen in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en
inspirerende rolmodellen.
Petje af werkt voor heel onze regio.
Voor meer informatie zie: https://www.petjeaf.nl/hartvanbrabant

