
 

 

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                        30 april 2021 
 
 
Belangrijke data 
 

•     5 mei                                    Bevrijdingsdag 

•     9 mei                                    Moederdag 

• 13 mei                                  Hemelvaartsdag 

• 10-14 mei                             “Op naar de zomer school” (voor de opgegeven leerlingen van groep 3-4-5) 

• 17 mei                                  Start verwijderen tegels  grote speelplaats 

• 17 mei                                  Hoofdluiscontrole 

• 17 mei                                  Volgende nieuwsbrief 

• 18 mei                                  Fietscontrole groepen 7 en 8 

“Op naar de zomer school” 
 

Na het grote succes van de "Op naar de lente school" bieden we in de 
2de week van de meivakantie de "Op naar de zomer school" aan. 
Dit is een initiatief van BS De Wegwijzer met als doel om de kinderen 
van de groepen 3-4-5 op een passende en fijne manier extra 
onderwijstijd aan te bieden. 
Het is namelijk gebleken dat juist de kinderen van deze groepen de 
meeste extra aandacht nodig hebben na de afgelopen lockdown 
periodes. 
  
We bieden op 4 ochtenden (maandag 10, dinsdag 11, woensdag 12 en 
vrijdag 14 mei) onderwijs aan in de meivakantie. 
  

Juf Jessica, juf Kim Roelen, juf Sylvie, juf Britt en juf Dagmar hebben er zin in om op deze ochtenden van 
09.00 tot 12.00 uur met een aantal kinderen van de groepen 3-4-5 aan het werk te gaan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Afsluiting Citytrainers Junior 
 
Vorige week woensdag was de afsluiting van de opleiding tot 
Citytrainer Junior. 
Alle kids die daar aan meededen zijn geslaagd! 
Afgelopen woensdag zijn ze in de pauze van de groepen 6-7 en 8 van 
start gegaan. Ze verzinnen zelf spellen of spelen bestaande spellen, 
mee en geven er uitleg over. Ze helpen de andere kids hiermee zodat 
iedereen fijn samen kan spelen en het een gezellige boel is op het 
schoolplein 
We zijn supertrots op jullie!! 
 
 

Kunstenaarsdag 
 
Vorige week was de aftrap van de 1e kunstenaarsdag waarbij telkens 1 groep de hele dag (de kleuters een 
halve dag) met kunst bezig is. Deze lessen staan onder de bezielende leiding van onze Bakfietsjuffen 
Marjo en Linda. Weer een mooi cultureel programma waarbij de kinderen zich echte kunstenaars voelen. 
Er staan door de hele school al prachtige kunstwerken en de kinderen zijn razend enthousiast en 
supertrots op hun creaties! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Speelplaats Challenge 
 
Al onze kinderen zijn nu bijna 2 weken bezig om op allerlei manieren geld in te 

zamelen om de grote en de kleuterspeelplaats nog mooier te kunnen maken dan 

dat deze straks al gaan worden. Ze zamelen flessen in, verkopen bloemzaadjes, 

doen klusjes, boodschappen en ga zo maar door!                 

Zoals u al weet hebben we een groot deel van het geld daarvoor bij elkaar. 

De kinderen hebben inmiddels €1992.75  samen opgehaald. Dit is een heel mooie 

start en de kinderen willen doorgaan met de Speelplaats Challenge! 

Iedereen die al gedoneerd heeft hartelijk dank hiervoor en kids, geweldig gedaan, 

probeer zo door te gaan tot we een nòg mooier bedrag bij elkaar hebben en jullie 

de mooiste  

2 speelplaatsen van Tilburg en omstreken hebben!! 

 
Verlofaanvragen 
 
Er komen vaak verlofaanvragen binnen die voor die betreffende dag zijn. Wij hebben deze dan nog niet 
kunnen beoordelen. Het is erg fijn als u op tijd een verlofaanvraag indient en wij daar dan tijdig een reactie 
op kunnen geven. 



 

Verzin een nieuwe naam voor “Het huis van de wijk”. 
 

Maar wat is het 'Huis van de Wijk' eigenlijk?  

Het 'Huis van de Wijk' wordt de nieuwe ontmoetingsplek voor bewoners uit de 

B-, D- en G-buurt in Tilburg Reeshof en komt in het nieuwe pand van de 

kinderopvang aan de Langendijk, waar eerst Jong Nederland zat. Een groot 

deel van dit nieuwe pand wordt voor 10 jaar beschikbaar gesteld aan de 

bewoners van de buurten B-, D- en G en wordt grotendeels door de bewoners 

zelf gerund. Als de nieuwbouw volgens planning loopt, is deze 

ontmoetingsplek eind 2021 klaar.  

  

Doe mee en win een prijs! 

Het 'Huis van de Wijk' is een tijdelijke naam. We zijn eigenlijk op zoek naar een naam waar jong en oud 

zich door aangesproken voelt. Goed voor jou om te weten: het wordt een plek, waar ontmoeten, verbinden, 

leren en ontwikkelen centraal staat. Dat betekent dus dat je daar straks heel veel verschillende dingen kunt 

doen! De bedenker van de nieuwe naam krijgt een prijs. En die prijs houden we nog even geheim. 

Dus...heb je een naam die past bij deze ontmoetingsplek, stuur dan een mailtje met de nieuwe naam en 

jouw gegevens vóór 1 juni a.s. naar info@reeshofenco.nl. Heb je geen e-mail, dan mag je de naam met 

jouw gegevens ook in een enveloppe doen en afgeven in de speciale box die we vanaf 1 mei a.s. plaatsen 

bij Albert Heijn Buurmalsenplein. 

We hopen dat heel veel bewoners (jong en oud) mee gaan denken over de nieuwe naam!  
  

Hartelijke groet, 

De adviesgroep “Huis van de Wijk” 

 
 
 
 

                      Geniet ervan en we zien jullie graag allemaal gezond weer terug op 17 mei! 
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