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Regel van de maand:  

‘Wij zijn op tijd (om 
08:25 uur) op school’ 

 

 

We willen u hiermee nadrukkelijk verzoeken 

de kinderen op tijd naar school te sturen of af 

te zetten. De lessen beginnen om 08:30 uur. 

Daarom moeten de kinderen om 08:25 uur op 

school zijn.  

 

Waarom is deze regel belangrijk?  

 

Het is erg storend als de lessen begonnen zijn, 

dat er steeds kinderen tussendoor 

binnenkomen. Ook voor uw kind is dit geen 

prettige ervaring.  

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen t/m 21 oktober 

 

Hartelijk gefeliciteerd! 

 

• Selina de Groot (groep 5) 

• Lani Innocent (groep 6) 

• Belinay Demir (groep 8) 

• Caleb Lodowica (groep 5) 

• Divaisha Karijodikromo (groep 3) 

• Haydara Houri (groep 8) 

• Moussa Ben Ali (groep 1/2A) 

• Iga Kalisz (groep 1/2B) 

• Bruce Roozeboom (groep 7) 

• Lien Shwaet (groep 1/2A) 

• Adam Ben Ali (groep 5) 

• Pola Witkiewicz (groep 5) 

 

 

 

 

 

       

    

 

Belangrijke data schooljaar 2022/2023 

• Maandag 26 september: Studiedag, alle leerlingen vrij 

• Dinsdag 27 september: groep 4 en 5 uitstapje naar Kröller Müller Museum  

• Dinsdag 27 september: Informatieavond voor alle groepen; start 19:00 uur 

• Woensdag 5 oktober: start Kinderboekenweek 

• Vrijdag 7 oktober: STUIF voor de groepen 1/2B, 4 en 6/7 

• Maandag 10 oktober- vrijdag 14 oktober: ouder-kind gesprekken 

• Maandag 17 oktober – vrijdag 21 oktober: kijkweek ouders  

• Vrijdag 21 oktober: STUIF voor de groepen 1/2 A, 3, 5 en 8)  
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We zijn weer begonnen! 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Het schooljaar is weer begonnen! En we 

begonnen dit jaar op het schoolplein met een 

ticket voor je nieuwe groep; alsof je op het 

vliegveld aankwam en naar het goede toestel 

moest gaan. Gelukkig bij ons zonder lange 

wachtrijen       

 

Ondanks het landelijke lerarentekort, is het de 

Fonkel gelukt om de bezetting van alle groepen 

én de extra ondersteuning op orde te krijgen. 

Daar zijn we erg blij mee, want daarmee zetten 

we het basis-leerprogramma in alle groepen goed 

neer. Wel zien we dat vervangingen bij ziekte, 

lastig in te regelen zijn. We doen ons uiterste 

best die vervangingen zo goed mogelijk te 

regelen.  

 

Naast één nieuwe juffrouw (juf Marieke, groep 5) 

in ons vaste team, hebben we een aantal nieuwe 

collega’s gekregen die ons team ondersteunen: 

een nieuwe gymjuf (juf Wivineke), een nieuwe 

muziekleraar (meneer Sander), en een nieuwe 

IMCjuf (juf Julia).  

 

Ook zijn er een aantal stagiaires van de PABO 

gestart. Wij vinden het als school heel belangrijk 

mee te helpen bij het opleiden van nieuwe juffen 

en meesters! Zij kunnen bij ons veel leren, wij zijn 

blij dat zij ons op meerdere dagen per week 

komen ondersteunen. 

In groep 6-7 loopt juf Merve haar 4e jaars stage; 

zij zal in de loop van het jaar als LIOer ook de klas 

een aantal weken zelfstandig gaan draaien. 

 

Het schoolteam heeft volop plannen om het 

onderwijs wéér een beetje beter te maken. Over 

die plannen zal meneer Marcel u op de 

informatie-ouderavond vertellen.  

 

Op naar een fijn én leerzaam schooljaar voor al 

onze kinderen!! 

Informatie- ouderavond 

Op dinsdagavond 27 september (19.00u-20.30u) 

houden we onze informatieavond.  

 

De avond is in twee delen opgesplitst:  

-Het eerste deel is in de aula en meneer Marcel 

zal de ouders wat vertellen over de plannen en 

ontwikkelingen op de Fonkel. 

-Het tweede deel van de avond gaat u naar de 

klas van uw kind.  

De nieuwe leerkracht stelt zich aan u voor en zij 

zullen u bijpraten over de nieuwe groep waar uw 

kind in zit. Wat is er dit jaar anders vergeleken bij 

de vorige groep? Wat voor stof wordt er dit 

schooljaar behandeld? En natuurlijk mag u deze 

avond even een kijkje nemen in de laatjes van uw 

kind! Met welke boekjes werken ze? Wat zijn ze 

actueel aan het leren? 

 

Volgend week krijgen alle ouders een 

uitnodigingsbrief mee, zodat u zich kan opgeven 

voor de informatie-ouderavond, maar ze de 

datum alvast op de kalender! 

 

Nieuw: de kijk-week op de 
Fonkel 

 

In de week van 17 oktober, de week vóór de 

herfstvakantie, organiseren wij voor het eerst 

een kijk-week.  

 

In die week worden ouders uitgenodigd om 

tijdens lestijd, te komen kijken in de klas van uw 

kind! U ziet dan hoe de leerkracht een taal, lees 

of rekenles geeft, en hoe dat allemaal in de klas 

verloopt. Uiteraard kunnen niet alle ouders 

tegelijk de klas in komen, dus daar kunt u voor 

intekenen. 

Op de ouder-informatieavond vertelt de 

leerkracht u er meer over, en kunt u voor het 

eerst inschrijven. 
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Later in het schooljaar volgen nog 2 kijkweken.  

 

Zoals u in het onderstaande schema ziet, zijn er 

per kijkmoment maximaal drie ouders welkom, 

omdat we graag de rust in de klassen willen 

behouden. 

 

08:30 – 09:00 = koffiemoment 

09:00 – 10:00 = kijken in de klas (maximaal 3 

ouders per klas) 

10:30 – 11:00 = koffiemoment 

11:00 – 12:00 = kijken in de klas (maximaal 3 

ouders per klas) 

  

 

Tijdens het koffiemoment kunt u gezellig met 

andere ouders een kopje koffie drinken. Daarna 

gaat u de klas in voor het lesbezoek. Mocht u na 

het bezoek vragen hebben aan de betreffende 

leerkracht, dan kunt u deze altijd na schooltijd 

stellen. 

 

 

High Performance School 

Ook dit schooljaar zullen we weer in ieder 

Fonkelnieuws HPO-bericht plaatsen.  

Het team van de Fonkel is al voor het vijfde 

schooljaar actief bezig met het verbeteren van 

het onderwijs. Door er ieder Fonkelnieuws over 

te vertellen, laten we jullie zien waar we (vooral 

achter de schermen) mee bezig zijn en op welke 

manier we bouwen aan een ‘high performance 

school’. 

  

HPO 1: Leerteams 

Team Fonkel werkt in leerteams. Twee keer per 

week is er onderwijskundig overleg waarin de 

leerkrachten samen werken aan de verbetering 

van het onderwijsaanbod in alle groepen. 

Op de agenda staat steeds een mix van: 

leerlingbespreking, lesbespreking of 

onderwijsverbeteringen.  

Bij iedere verbetering die we willen doorvoeren 

zoeken we naar belangrijke onderzoeken die ons 

leren hoe we dit probleem het beste kunnen 

aanpakken. Zo zijn we constant bezig ons 

onderwijs te verbeteren. 

 

Wat als het even niet lekker 
loopt op school 

Mochten er schoolse zaken zijn waar u zich 

zorgen over maakt, bespreek deze dan met 

school!  

Soms begrijpen we elkaar niet goed, soms 

verschillen we van mening. 

U heeft als ouder natuurlijk in eerste instantie het 

meeste contact met de leerkrachten van uw kind. 

Die leerkrachten zijn dan ook uw eerste 

aanspreekpunt als er iets speelt. 

Mocht u het lastig vinden om met de leerkracht 

in gesprek te komen, dan mag u altijd een 

afspraak maken met juffrouw Jet, of met meneer 

Marcel. We nemen de graag de tijd met u te 

bespreken wat er speelt. 

 

Ouderbijdrage 

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van 25,- 

komt te vervallen. 

 

Voorgaande jaren vroegen wij u mee te betalen 

aan activiteiten die de oudervereniging bij ons op 

school mee organiseert. De tweede kamer heeft 

afgelopen jaar bepaald dat deze ouderbijdrage 

moet stoppen, en dat scholen deze kosten uit 

hun eigen begroting kunnen betalen. 

Vanaf nu dus geen brieven met de vraag of u wilt 

betalen, maar natuurlijk wél leuke feesten voor 

de kinderen met Sint, Kerst, Carnaval e.d. 

 

De enige bijdrage die we van u vragen is voor het 

overblijven (0,50 per dag) en een bijdrage voor 

het schoolreisje en schoolkamp (school betaalt 

aan deze uitjes uiteraard ook mee!) 

 

 

 



  

 
 
Fonkelnieuws 1 vrijdag 16 september 2022  4 van 7 

 

 

 

 

GI GA GROEN 

De Kinderboekenweek van 2022 staat in het 

teken van de natuur ontdekken. Maak je klaar 

voor verhalen uit het bos of het strand. Leer 

meer over dieren en planten en ontdek hoe jij 

het klimaat een handje kan helpen. Ga je voor 

een informatief boek of juist een spannend 

avonturenverhaal? Reis je naar het donkere 

oerwoud of ontdek je liever de ijskoude wereld 

van de noordpool? Ook op OBS De Fonkel wordt 

lezen zeker een Gi-Ga-Groen feestje! Kom jij 

woensdag 5 oktober ook in het groen gekleed 

naar school?? 

 

Trommel zonder rommel 

Het begin van het nieuwe schooljaar is een mooi 

moment om gezond van start te gaan! Met de 

actie Trommel zonder Rommel proberen we 

zoveel mogelijk ouders aan te moedigen om de 

lunchtrommel op een gezonde manier te vullen. 

Kinderen die gezond eten en drinken zitten 

lekkerder in hun vel, hebben meer energie en 

kunnen dus beter presteren op school. 

Gezond, makkelijk en niet duur 

Voor de actie is er een lunchtrommelboekje 

gemaakt. Hierin staan allerlei leuke tips, weetjes 

en voorbeelden over hoe je op een gezonde 

manier de lunchtrommel kunt vullen. Het boekje 

laat zien dat gezond ook zeker makkelijk kan zijn, 

en niet veel hoeft te kosten. Er worden tips 

gegeven voor een gezonde lunch en er staan ook 

voorbeelden in van een gezonde pauzehap of 

traktatie. Daarnaast laat het boekje ook zien dat 

water drinken belangrijk is. 

 

Lokale samenwerking 

In de regio Midden Brabant doen alle gemeenten 

mee met deze actie. Je kan het boekje vanaf 

september tegenkomen bij de 

consultatiebureaus, bibliotheek, 

kinderdagverblijven, scholen en supermarkten. 

Zo zetten wij ons samen in voor een gezonde 

jeugd. 

 

In de bijlage vindt u een informatieboekje.  

 

Het lunchtrommelboekje is ontwikkeld door het 

Voedingscentrum, GGD en JOGG. Dit jaar wordt 

het boekje gedeeld in alle gemeenten in de regio 

Midden Brabant. 

Meer info en contact: info@ggdhvb.nl 

 

Als je financieel moeilijk rond 
komt 

Het zijn financieel zware tijden voor heel 

Nederland. Misschien ook voor jouw gezin. 

Weet dat school voor de kinderen extra 

geldpotjes mag aanboren, als dit nodig is voor het 

leren van uw kind. Als het nodig is, ondersteunen 

we u graag om zaken geregeld te krijgen. School 

werkt o.a. samen met Stichting Leergeld en 

Stichting Jeugdeducatiefonds. 

 

Ook hebben we wekelijks op donderdagmiddag 

mevrouw Wiesje Neerhoff op de Fonkel. Zij is 

schoolmaatschappelijk werker en kan u en uw 

gezin helpen. 

mailto:info@ggdhvb.nl
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Schroom niet om bij 

ons aan te kloppen! 

Uiteraard zijn dit 

soort gesprekken 

vertrouwelijk. Meld 

u bij de leerkracht, 

juf Jet of meneer 

Marcel 

Even 
voorstellen  

SMW  

Ik ben Wiesje Neerhoff 

en ik ben 

schoolmaatschappelijk 

werker bij jullie op de 

Fonkel.  

 

Ik richt me op 

consultatie- en 

hulpvragen van 

leerlingen op het 

pedagogisch vlak. Denk hierbij aan een lastige 

thuissituatie, faalangst, een traumatische 

ervaring, echtscheiding, pesten, huiselijk geweld 

en weerbaarheid etc.  

 

Samen met school, ouders en het kind kijken we 

wat nodig is. Dit kunnen gesprekjes zijn met mij 

als SMW-er, maar dat kan in sommige gevallen 

ook meer specialistische hulp zijn.  

 

Ik hoop dat jullie mij weten te vinden als jullie 

ergens tegenaan lopen of als ik jullie ergens in 

kan adviseren. Ik kan bijvoorbeeld met jullie 

meedenken in veiligheidsvragen en het gebruiken 

van de meldcode, maar ook in praktische zaken 

ondersteun ik jullie graag. Ik zal op 

donderdagmiddag bij jullie op school zijn. Loop 

vooral even binnen om je vraag te stellen of stuur 

even een mailtje naar w.neerhoff@imwtilburg.nl. 

Ik zal dan altijd even contact leggen met Jet voor 

overleg. Ik kijk er naar uit om jullie te kunnen 

ondersteunen en om jullie te leren kennen. 

 

IMC Basis 

Beste ouders/verzorgers, 

 

OBS De Fonkel en IMC Weekendschool zijn blij 

om met u te kunnen delen dat we op 14 

september 2022 starten met het IMC basis 

programma. 

 
Mijn naam is Julia van de Laarschot, IMC basis 
coördinator op de Fonkel. 
Komend schooljaar maken de leerlingen van 
combigroep 6/7 en groep 8 één dagdeel in de 
week kennis met bevlogen gastdocenten en 
vakexperts uit verschillende vakgebieden om te 
leren wat later is. De leerlingen gaan aan de gang 
met echte casussen, leren over passende 
beroepen en ontdekken hun interesses en 
talenten. De leerling krijgen bijvoorbeeld de 
vakken: film, milieu en dier, techniek en horeca. 
Elk vak bestaat uit drie of vier lessen. Samen met 
de gastdocenten geef ik deze lessen vorm en 
samen met de leerkracht voer ik deze op 
woensdagochtend uit. 
 
Heeft u vragen? Of bent u zelf een bevlogen 
gastdocent? Stuur gerust een mail naar: 
Julia.vandelaarschot@weekendschool.nl 
 
Ik ben ook aanwezig tijdens de ouderavond op 27 
september 2022. 
 
Vriendelijke groeten, 

 

Gymjuf  

Hoi allemaal, 

graag wil ik mij even 

voorstellen. Mijn naam is 

Wivineke Oprins-Michielsen 

en ik ben 30 jaar oud. Samen 

met mijn man Maarten en 

dochter Mila (1 jaar) woon ik 

in Gilze. 

mailto:w.neerhoff@imwtilburg.nl
mailto:Julia.vandelaarschot@weekendschool.nl
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Vanaf dit schooljaar mag ik deel uit maken van 

het Beweegteam Onderwijs en zal ik o.a. de 

gymlessen gaan geven op OBS De Fonkel.  

 

Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe 

uitdaging en kijk er erg naar uit om de school en 

leerlingen te leren kennen.  

Tot snel! 

 

Muziekleraar  

Mijn naam is 

Sander Compeer 

en ik ben vanaf dit 

schooljaar de 

nieuwe 

muziekleraar op 

OBS de Fonkel. Ik 

ben 25 jaar oud en 

ik woon in Tilburg. Naast muziekleraar ben ik 

muzikant en speel ik onder andere in de band 

‘The Doors in Concert’. Ik kijk er naar uit om 

volgende week te starten met het geven van de 

muzieklessen! 

 

Stagiaires  

Mijn naam is Pien Udo, ik 

kom de komende tijd stage 

lopen in groep 8 bij Lotje en 

Max. Iedere dinsdag ben ik 

bij jullie op school te vinden. 

Ik heb ontzettend veel zin 

om te starten en om de klas 

te leren kennen. Mocht je 

mij tegenkomen op school 

mag je mij altijd aanspreken om vragen te stellen 

of een praatje te maken. Tot dinsdag! 

 

Hallo! Ik ben Roos 

Oostdam en ik ben 

19 jaar. Ik zit nu in 

mijn eerste jaar van 

de lerarenopleiding 

(pabo). Ik volg de 

opleiding in Tilburg, 

op Fontys. 

Hiervoor heb ik al 3 

jaar ervaring in het 

basisonderwijs door de vorige opleiding;  

onderwijsassistent. Ik ben vorig jaar afgestudeerd 

aan die opleiding. Ik heb op meerdere 

basisscholen stage gelopen en ook in alle 

lesgroepen les gegeven.  

Dit schooljaar 2022-2023, loop ik stage bij deze 

leuke basisschool. Ik zal dan in de groep 1-2 zijn 

bij juf Kristel. 

Verder over mezelf. Mijn hobby’s zijn: sporten, 

met vriendinnen en familie zijn, dansen, lezen, 

zingen, films kijken en feestjes. Ook werk ik als 

bijbaan in een restaurant.  

Ik woon zelf ook in de Reeshof en ken de buurt 

en de omgeving rondom de basisschool ook.  

Ik hoop dat ik de kinderen dit schooljaar veel 

nieuwe dingen mag leren en de kinderen hier ook 

veel plezier aan beleven en later terug kunnen 

kijken naar een erg leuke en leerzame tijd.  

 

Bedankt voor het lezen, 

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust! 

Met vriendelijke groet, 

Roos Oostdam 

 

Beste ouders/ 

verzorgers, 

Ik ben Chrislinde en ik 

ben woonachtig in 

Etten-Leur. Ik ben 

moeder van 3 kinderen 

en naast het drukke 

gezinsleven en mijn 

studie, probeer ik 

ontspanning te vinden 
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in creatief bezig zijn, koken en bakken of op de 

thee bij vrienden.  

 

Ik zit in het tweede jaar van de Pabo. Dit 

komende half jaar ga ik stage lopen op OBS de 

Fonkel in groep 4. Ik zal aanwezig zijn op de 

dinsdagen. Ik heb er ontzettend veel zin in om 

aan de slag te gaan.  

 

Hopelijk zie ik u langs het schoolplein of in de 

klas. 

 

Met vriendelijke groet, 

Chrislinde 

 

Hoi allemaal!  
 
Mijn naam is Thijs Donders, 
ik ben 22 jaar en 3de jaars 
pabo student. Het 
komende half jaar zal ik 
stage lopen in groep 3, 
waar ik erg veel zin in heb. 
In mijn vrije tijd ga ik graag 
basketballen met mijn 
team of uitstapjes maken 
met mijn vriendin of 
vrienden. Ik werk tussen 

het studeren door ook nog bij een 
kinderdagverblijf/BSO en werk ik als trainer bij 
Voetjebal. Ik kijk er erg naar uit om jullie ook te 
leren kennen en een super tof half jaar van te 
maken! 

 

 

Beste ouders,  

ik ben Marina 

Timmermans ik ben 

18 jaar en kom uit de 

Reeshof (Tilburg). 

Ik ben tweedejaars 

PABO student en het 

komende half jaar 

loop ik stage bij juf 

Marieke in groep 5. Ik zal er vooral zijn op de 

dinsdag en woensdag. 

Ik wil kinderen graag nieuwe dingen leren, en dat 

is waarom ik het onderwijs in wil. Elke dag is het 

weer anders. Ik kijk ernaar uit om ervaringen op 

te doen en op deze school stage te lopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


