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NIEUWSBRIEF 1 | 17 JANUARI 2020  

Een nieuw jaar! 

Wij denken dat het ontwerp van deze nieuwsbrief zó al goed is. Maar, als u het daar niet mee eens bent, kunt u 
dit aanpassen naar uw eigen smaak door een paar kleine aanpassingen aan te brengen. Tips over het bijwerken 

van bepaalde kenmerken zijn beschikbaar in deze voorbeeldtekst. 

 
Om tekst in dit document te wijzigen, klikt u op het blok met tekst dat u wilt wijzigen. De opmaak is al 

geprogrammeerd zodat u de indeling eenvoudig kunt wijzigen. 

  
Samenwerking scholen Donderdag 9 januari is 

de intentieverklaring ondertekend. De komende 
weken zal de identiteitscommissie verschillende 

keren bij elkaar komen. Op 1 april 2020 staat de 
volgende ouder informatieavond gepland. Tijdens 

deze informatieavond wordt getoetst of de 

bevindingen van de identiteitscommissie 
representatie zijn voor alle ouders van beide 

scholen. Deze datum kunt u alvast noteren in uw 
agenda. Wij stellen uw aanwezigheid op deze avond 
zeer op prijs. 

Oproep speelplaats Op woensdag 26 en 

donderdag 27 februari zullen we starten met de 
werkzaamheden ter voorbereiding op de nieuwe 

speelplaats. Wij zoeken voor deze twee dagen 
enthousiaste ouders die graag de handen uit de 

mouwen willen steken. Wat moet er gedaan 

worden: - sjouwen - afvoeren van oude tegels etc. 
naar de milieustraat. - eventueel 

sloopwerkzaamheden Heeft u tijd en zin om op één 
of beide dagen te komen helpen? U kunt zich 

aanmelden via: kristelmarijnissen@hetgroenelint.nl 
Wij hopen veel aanmeldingen te ontvangen. Vele 
handen maken licht werk. 

 

 



 

 

 

Nieuws van de scholen:  

In de volgende blokken kunt u het nieuws per school lezen. Let op. Onder deze blokken staat nog 
meer algemeen nieuws.  

  

Aankomende activiteiten: 

18 januari: Heilig vormsel 

24 januari: Nationale voorleesdag 
30 en 31 januari: Staking school gesloten 
26 en 27 februari: vernieuwen speelplaats 

De jarigen van de maand januari: 

6/1: Solar 
8/1: Daniel en Guiliano 
13/1: Jef 

Team De Regenboog: 

Juf Millanie heeft voor de kerstvakantie aangegeven dat zij een nieuwe baan heeft gevonden. Zij 
zal per 1 maart bij onderwijscentrum Leijpark gaan werken. Hoe de uren van Millanie ingevuld 

gaan worden is op dit moment nog niet bekend. Wanneer wij hier meer over weten krijgt u dit te 
horen.  

Bonnenactie 
Ook het afgelopen jaar heeft u weer goed voor ons gespaard. Hieronder ziet u de opbrengst van 
deze actie. 

Totaal Bonnenactie 2019 De Regenboog: 

Bakkerij ADAMS €    39,57   

Slagerij Ernst Jansen €    12,97   

Bakkerij Vroomans €       7,79   

Artinez  €       2,01   

Van Eijl  €       1,21   

Bruna  €       4,63   

Totaal opbrengst €    68,18 
 

 

Manifestatie staking: 
Zoals u in de brief over de staking heeft kunnen lezen wordt er donderdag 30 januari een 

manifestatie gehouden. De insteek van deze manifestatie is om te laten zien wat een prachtig 
beroep het onderwijs is. Helaas kiezen steeds minder mensen voor ons beroep om verschillende 

redenen en hebben we nu te maken met een lerarentekort. Dit tekort wordt pijnlijk duidelijk op 
momenten dat de vaste leerkracht ziek is. U als ouder bent van harte welkom om bij deze 
manifestatie aan te sluiten. Deze start donderdag 30 januari om 13.00 in het Leijpark in Tilburg. 

 
 

 Aankomende activiteiten: 
18 januari: vormselviering  

29 januari: kijkadvies groep 7  
26 en 27 februari: vernieuwen speelplaats 

Team De Akkerwinde: 
Nicky van Oorschot heeft per 1-2-2020 een andere baan gevonden in de kinderopvang. Nicky 

verzorgde onder andere op onze school een deel van de vervanging. Zij zal de komende weken 
gebruiken om afscheid te nemen van onze school. We wensen haar veel succes met haar nieuw 
baan. 

Ouderportaal Parnassys 

Zoals enkelen van u wellicht al gemerkt hebben zijn momenteel de toetsresultaten in Parnassys 
afgeschermd. Momenteel worden de voortgangstoetsen bij alle leerlingen afgenomen. Zodra alle 

toetsen zijn afgenomen en gegevens zijn gegenereerd zullen de toetsresultaten weer voor u 
worden opengezet. 



 

 

 

  

 

Logopediepraktijk In 2020 start Logopediepraktijk 

het Spreekpunt met een locatie in de Uilenpoort. 
Vanaf 20 januari zal, Eveliene Mulder elke maandag 

ochtend aanwezig zijn van 8.30 tot 12.00 in de 

kamer van het Consultatiebureau tegenover de 
kinderopvang en Amarant.  

Eveliene is vorig jaar afgestudeerd als logopedist 

aan de Hogeschool Rotterdam. Ze heeft haar 

afstudeerstage gevolgd bij Logopediepraktijk het 
Spreekpunt en mocht daarna blijven. Ze heeft veel 

ervaring met kinderen door haar achtergrond in de 
kinderopvang. Ze behandelt kinderen met alle 

soorten logopedische problemen (problemen met 

taal, spraak, verkeerd slikken en lees- en 
spellingsproblemen).  

Kan uw kind niet goed meekomen in de klas, niet 

goed communiceren met zijn/haar omgeving? Heeft 

u vragen of wilt u logopedische behandeling voor 
uw kind ? U kunt ons bereiken via de website, 

email, of ons telefoonnummer. U mag ook altijd op 
maandagochtend even bij ons aankloppen, u vindt 
Eveliene bij het consultatiebureau, rechter kamer.  

www.logopediespreekpunt.nl 
info@logopediespreekpunt.nl 06-45890259 

 

Staking 30 en 31 januari Zoals u inmiddels heeft 
gehoord, zal er op 30 en 31 januari een tweedaagse 

staking georganiseerd worden. Op dit moment 
vallen De Akkerwinde en De Regenboog beide onder 

een ander bestuur, waardoor wij hier geen 

eenduidige communicatie uit kunnen doen. Het 
team van De Regenboog heeft besloten aan te 

sluiten bij de staking en zal deze twee dagen dicht 
zijn. Het team van De Akkerwinde heeft hier nog 

geen besluit over genomen en zal u in de loop van 

volgende week verder informeren middels een 
aparte brief. 

 

 

 
 


