Nieuwsbrief
30 mei 2022

Belangrijke data
30 mei
30 mei
31 mei
1 juni
2 en 3 juni
3 juni
3 juni
6 juni
7 juni
7 juni
7 juni
7 juni
8 juni
9 juni
10 juni
11 en 12 juni
12 t/m 15 juni
13 juni

Start met de bouw van het kasteel op de kleuterspeelplaats
Start 2e BVL verkeerstelling
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur
Tafeltennisclinics voor de groepen 4 t/m 8
Hennie vrij
Tafeltennisclinics voor de groepen 4 t/m 8
Leerlingen van Campus 013 in de Taaltuin “Huisdieren verzorgen” 13.00 uur
2e Pinksterdag, iedereen vrij
Start thema “Vraag het de kinderen” groepen 1-2-3
BVL fietscontrole voor de groepen 7 en 8
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur
Naschoolse activiteit voor de opgegeven kids van groep 2 en 3 14.30-15.45 uur
Buitenspeeldag alle leerlingen
BVL fietsexamen groep 7
Op de koffie bij de MR
Landelijke IVN-slootjesdagen in het Spoorpark van 11.00 tot 16.00 uur
Schoolkamp groep 8
Volgende nieuwsbrief

Ouderinformatieavond
De ouderinformatieavond op woensdagavond 18 mei was een succes, zoveel aanmeldingen hiervoor!
Alle aanwezigen werden meegenomen in de visie en manier van werken bij ons op school. Dat was door
middel van uitleg en beeldmateriaal. Maar ook door workshops waar je zelf aan de slag moest en zo kon
ervaren waar de kinderen mee bezig zijn, wat trouwens veel duidelijkheid gaf!
Aan het eind van de avond werd er nog een bingospel gespeeld waarvan de antwoorden (als er goed
opgelet was) al in de loop van de avond gegeven waren. Er waren dan ook 3 winnaars die met een
origineel prijsje naar huis konden. Al met al, een geweldig leuke, maar ook heel leerzame avond!

Ateliers voor alle groepen
Wat was het afgelopen woensdag een supergezellige atelier-ochtend met
allerlei keuzemogelijkheden zoals koken, knutselen. muziek maken, tekenen,
dansen, sporten, bouwen, bellenblazen en nog veel meer.
Alle kinderen deden vol enthousiasme mee met de activiteiten en er werden
heerlijke, mooie en geweldige dingen gemaakt!
En wat fijn dat er zoveel ouders waren om mee te helpen zodat alle ateliers
door konden gaan!
Applaus voor jullie van alle kids en van ons natuurlijk want zonder jullie zou
het niet half zo leuk zijn geweest!!

BVL verkeerstelling
De 2e en tevens laatste BVL verkeerstelling van dit jaar is vandaag
van start gegaan! We hopen dat er weer meer kinderen komen
lopen of met de fiets gaan! Toch zien we dat het aantal kinderen
dat met de auto gebracht worden nog steeds erg hoog is. 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, het geeft veiligere
verkeerssituaties én het kost u een stuk minder geld aan benzine! Hopelijk komen er deze keer weer meer
kinderen lopend of met de fiets/step naar school!
De uitslag van deze telling leest u in de volgende nieuwsbrief.

Huisdieren verzorgen in de Taaltuin
De afgelopen weken zijn wij in de Taaltuin bezig geweest met het
thema “Huisdieren”. De kinderen hebben kennis gemaakt met een
hond, papegaai en we hebben zelfs wandelende takken tijdelijk als
huisdier in de klas, met dank aan Campus 013. Vrijdag 3 juni komt
Campus 013 met een aantal leerlingen en dieren langs voor de
afsluiting van dit thema. Zij gaan ons nog wat leuke dingen leren.
Meer hierover in de volgende nieuwsbrief!

Op de koffie bij de Medezeggenschapsraad
Op de speelplaats van onze school zijn naast het verhoogde podium een paar bankjes
geplaatst. Deze zijn mede op verzoek van de MR geplaatst met de bedoeling er een
ontmoetingsplek van te maken.
De leden van de MR gaan die ontmoetingsplek ook gebruiken om nog meer in
contact te kunnen komen met ouders. Dat doen we informeel in een ontspannen en
gezellige sfeer en met een kopje koffie of thee erbij. We houden het laagdrempelig,
aan het eind van de schooldag (de kinderen kunnen zich dan nog lekker even
vermaken op de speelplaats). We hebben géén agenda, we maken géén verslag, er mag lekker gekletst
worden over wat er zoal leeft rondom de school. En er gebeurt genoeg; het gebouw naast ons staat niet
langer leeg, we krijgen nieuwe buren; binnenkort komt het nieuwe vakantierooster; soms is het nog steeds
chaotisch met auto's in de straat bij het wegbrengen en ophalen en hoe snel is het schooljaar al weer bijna
voorbijgegaan. Was het een goed jaar?
We willen u graag op de koffie uitnodigen op vrijdag 10 juni vanaf 14.15 uur.
Het is onze bedoeling om iedere 6 weken dit soort ontmoetingen te organiseren. Namens de MR zullen er
steeds enkele ouders en een leerkracht aanwezig zijn. Als het regent verhuizen we naar de aula.
En om het nog leuker te maken willen we de ontmoeting starten met een klein spel (kun je nog een prijsje
winnen ook).
U komt toch zeker ook??!

Versterking overblijfteam
Heeft u 1 of meerdere dagen per week tussen 11.45 en 12.45 uur tijd, houdt u
van buiten zijn en vindt u het leuk om kinderen een gezellig beweegmoment te
geven tussen de middag? Dan bent u degene naar wie we op zoek zijn! Ons
overblijfteam is op zoek naar een aantal nieuwe mensen.
Wat we u bieden: rennende en spelende kinderen, een gezellig overblijfteam,
een vrijwilligersvergoeding en een welgemeend DANKJEWEL van heel blije
juffen en meesters die mede dankzij uw inzet een half uurtje per dag kunnen
pauzeren.
Aanmelden hiervoor kunt u bij Harriët.

Jeugdeducatiefonds
Maakt u gebruik van Stichting leergeld? Of heeft u een inkomen
waarvan dingen die uw kind nodig heeft, gewoonweg niet betaald
kunnen worden? Misschien kunnen wij u helpen door een aanvraag bij
het jeugdeducatiefonds. Neem gerust contact op met Harriët of met de
leerkracht van uw kind. U hoeft hiervoor verder niets zelf te doen,
aanvragen worden door ons gedaan.

Reiniging gevels
Vanaf dinsdag 7 juni wordt er gestart met de reiniging van de
buitenmuren van onze school en het gebouw van de
voormalige Heerevelden. Hopelijk ziet alles er binnen een
week weer spic en span uit!

Opvanglocatie
Er is al hard gewerkt om het gebouw naast onze school klaar te maken voor de opvang van Oekraïense
vluchtelingen. De verwachting is dat die dan ook op redelijk korte termijn hun intrek kunnen gaan nemen in
de klaslokalen die ingericht zijn als woon-/slaapkamers.
Overleg met de gemeente heeft nog niet gezorgd voor een definitieve datum. Het advies wordt gegeven
om de site van de Gemeente Tilburg goed mee in de gaten te houden. Gemeentelijke opvanglocaties Municipal locations to stay - Gemeente Tilburg

Gemeentelijke opvanglocaties Municipal locations to stay
Gemeentelijke opvanglocaties - Municipal locations to
stay . De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken
om ruimhartig gehoor te geven aan de oproep van de
regering om samen zorg te dragen voor de opvang van
vluchtelingen uit Oekraïne.
www.tilburg.nl

