
 

 

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                    30 november 2020 
 
 
Belangrijke data 
 
•  30 nov                         Naschoolse activiteit “Kunst kijken en maken” 14.30-15.30 uur 

•    1 dec                         Lezen met de hele school 08.30 uur 

•    2 dec                         Naschoolse activiteit “Yoga” 14.30-15.30 uur en 15.30-16.30 uur  

•    4 dec                         Sintviering met de hele school 

•    7 dec                         Start thema “Kerst” groepen 1-2   

•    8 dec                         Inhaalles naschoolse “Pakje Kunst” 14.30-15.30 uur 

•    9 dec                         Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij 

•  15 dec                         Wegwijzermiddag (ateliers) hele school 

•  16 dec                         Kerstviering met de hele school 

•  16 dec                         Naschoolse activiteit “Yoga” 14.30-15.30 uur en 15.30-16.30 uur 

•  18 dec                         Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij 

•  18 dec                         Volgende nieuwsbrief 

•  21 dec t/m 1 jan          Kerstvakantie 

                                      

Op tijd beginnen 

We merken in de afgelopen weken dat steeds meer kinderen op het nippertje of te laat 
naar school worden gebracht. Dat is niet alleen voor die kinderen vervelend, maar ook 
voor de leerkrachten en de andere kinderen die graag op tijd willen beginnen.   
De deuren gaan om 08.20 uur open zodat iedereen genoeg tijd heeft om naar de groep 
te gaan en de jas en de tas op te hangen. Het is fijn als alle kinderen uiterlijk 08.25 uur 
binnen zijn zodat we om half negen écht kunnen beginnen.   

 
Surprises  
 

Morgen 1 december, brengen de kids van de groepen 6-7 
en 8 hun zelf geknutselde surprises mee naar school. 
De surprises worden dan bij de eigen groep tentoon 
gesteld zodat iedereen ze kan bewonderen. 
Er zullen zeker wel wat hartjes sneller gaan kloppen bij 
de aanblik van al die prachtige maaksels.  
En natuurlijk zal iedereen zich afvragen wat voor 
haar/hem is en wat erin zit. 
Eventjes geduld nog dames en heren, in de loop van 
vrijdag zal jullie nieuwsgierigheid beloond worden!  



 

Nieuwe site én nieuwe schoolfilm 
 

We zijn druk bezig met de samenstelling van onze nieuwe website. De reden voor 
deze vernieuwing is, dat we onze basisschoolapp aan deze nieuwe site kunnen 
gaan koppelen. Dat zorgt voor eenheid en duidelijkheid. Daarnaast is het voor ons 
makkelijker om de nieuwe site zelf te onderhouden. In de afgelopen jaren heeft 
Jeroen van de Ven, de vader van Veerle, dat voor ons gedaan. We willen hem 
daarvoor heel hartelijk bedanken!  
  

Onze nieuwe schoolfilm is klaar en is echt heel mooi geworden. Hoe we op onze 
school werken en met elkaar omgaan is duidelijk te zien in de beelden die Anne-
Marie Holthausen (LocusHaus Filmportretten) heeft gemaakt.  
Op vrijdag 4 december wordt de film met u gedeeld. Natuurlijk komt de film ook 
op de nieuwe website.  

 
Het lijkt wel Sinterklaas!!  

 
Want….. we hebben een subsidie van 5.000 euro te besteden aan een project 
om het partnerschap tussen u als ouders en de school te versterken. De 
Medezeggenschapsraad heeft al wat zitten brainstormen en dacht aan een 
ontmoetingsplek binnen de school of buiten op het schoolplein. Voor binnen zou 
je kunnen denken aan een soort huiskamer waar we themabijeenkomsten 
houden; of ouders bijspijkeren in het omgaan met ICT-middelen die de school 
gebruikt om met de kinderen en hun ouders te praten (denk aan Microsoft 
Teams).    

  
Maar misschien heeft u wel veel leukere ideeën! Mail uw idee vóór 31 december 2020 naar 
wegwijzermr@gmail.com. 
Brainstorm erop los, het hoeft nog geen uitgewerkt plan te zijn! 
                                                                                                                                                                                      

 Kerstviering op school              
 
Helaas kan de Kerstviering zoals we het andere jaren vieren, niet 
doorgaan vanwege alle Corona maatregelen. Denk hierbij aan de 
haal en breng momenten en de drukte daar omheen. Ook de 
zelfgemaakte heerlijke hapjes die normaal meegebracht zouden 
worden mogen jammer genoeg niet! 
U krijgt hier later nog nadere informatie over zodra we besloten 
hebben hoe we deze dag toch nog een feestelijk Coronaproof 
tintje kunnen geven samen met uw kinderen. 

 
Vakantietoernooi Zaalvoetbal   
 
Bericht vanuit de gemeente Tilburg, afdeling Sporttoernooien; 
Helaas hebben we n.a.v. de persconferentie van 3 november moeten besluiten om 
het Vakantietoernooi Zaalvoetbal (21 en 22 december) af te lassen. 
We betreuren deze beslissing maar hebben helaas geen andere keuze gezien de aangescherpte 
maatregelen voor de komende periode. 
  
Het Vakantietoernooi Zaalvoetbal is het grootste toernooi dat we de basisscholen aanbieden. 
Mocht half december blijken dat er weer enige versoepelingen mogelijk zijn, dan is de 
voorbereidingsperiode voor dit toernooi met deze omvang jammer genoeg te kort om nog 
rond te krijgen. 
We hopen er volgend jaar weer te zijn met het toernooi! 

  

 
  



 

Speel mee met STAR CLASS! 
 
Op 12 november hebben wij met veel plezier de cursus 
“Kennismaken met theater” van Star Class op 
Basisschool De Wegwijzer afgerond. Als aansluiting op 
deze sessies biedt Enthousiasment een productiecursus aan voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8. Ook 
kinderen die niet aan de kennismakingscursus hebben meegedaan kunnen hieraan deelnemen.  
 
Het concept  
De productiecursus is erop gericht is om samen met de kinderen te komen tot een korte theatervoorstelling 
die aan het einde van de cursus aan ouders, vrienden en bekenden getoond wordt. De voorstelling wordt 
op maat geschreven vanuit de ideeën van deelnemende kinderen.   
 
Data en tijden  
Locatie: Basisschool De Wegwijzer      
Data: 7 januari (inventarisatie ideeën kinderen voor schrijven script) 
14 januari, 21 januari, 28 januari, 4 februari, 11 februari, 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart, 1 april  
1 februari, 8 februari, 22 februari en 1 maart (repetities) 
8 april (voorstelling) 
Tijd: 14:45 tot 15:45 uur (kinderen worden vanaf 14:30 uur opgevangen) 
Cursusprijs: € 124,50   
 
Info & inschrijven  
Mocht u meer willen weten over deze cursus dan kunt altijd even mailen naar info@enthousiasment.nl of 
bellen met 040-2572410. Indien u uw kind meteen in wil schrijven dan graag even mailen 
naar info@enthousiasment.nl.  U ontvangt dan van ons per ommegaande de gegevens die we nodig 
hebben voor de inschrijving.  
 
Uw kind heeft op school inmiddels ook een papieren flyer van ons meegekregen. U kunt deze ook 
gebruiken voor de inschrijving. Dit graag doen voor 30 december.  
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