
         

      
HOI nr. 2 
De tweede HOI van dit schooljaar! De volgende HOI verschijnt op 
woensdag 5 oktober 2022, de dag van de leraar. 
    
Agenda       

Datum        Activiteit        

Week 38, week 39 en week 40 Startgesprekken 

Maandag 26 september Onderwijsmiddag – alle leerlingen 12.00 uur uit 

Dinsdag 27 september MR 

Woensdag 28 september Nationale Kraanwaterdag 

26 t/m 30 september Week Tegen Pesten 

Dinsdag 4 oktober Leerlingenraad 

Woensdag 5 oktober Dag van de Leraar 
Xpect Event – alle leerlingen zijn vrij 

5 t/m 16 oktober Kinderboekenweek 
  

Nieuwjaarsborrel 
Afgelopen vrijdag 9 september was de eerste editie van onze nieuwjaarsborrel.  
Super leuk om te horen dat jullie net zo enthousiast waren als dat wij waren. Wij kijken terug 
op een geslaagde borrel vol gezelligheid en leuke gesprekken. 
Tot volgend jaar, dan gaan we deze nieuwe traditie voortzetten en er weer een gezellige 
start van het schooljaar van maken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vervanging bij afwezigheid leerkracht 
Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt naar een vervanger gezocht. We proberen dit zo 
goed mogelijk te regelen, maar hebben echt te maken met een lerarentekort. Als er 
vervanging nodig is doen we eerst een beroep op invalkrachten die bij de kinderen bekend 
zijn, zoals onze eigen parttimers en vaste vervangers. Als er geen invalkracht gevonden kan 
worden binnen onze eigen organisatie wordt extern een vervangingsaanvraag uitgezet. Is 
ook daar geen vervanging beschikbaar dan worden de kinderen opgedeeld over de overige 
groepen. In het uiterste geval worden de ouders verzocht om de kinderen thuis te houden, 
waarbij de school zorgt voor aangepaste opvang wanneer dit voor ouders onmogelijk is. We 
hopen dat dit laatste zo min mogelijk nodig is, maar we moeten er wel rekening mee houden 
dat er situaties zijn waarin het echt nodig is. 
Hopelijk lukt het ons samen om dit goed te regelen. 
 
Ambtsjubileum Marlene 
Marlene viert op vrijdag 23 september haar 25 -jarig ambtsjubileum. Al 25 jaar een topjuf. 
Gefeliciteerd, Marlene! 

Leerlingenraad 
Afgelopen dinsdag is Marit langs onze groepen 5/6 en 7/8 geweest om te vertellen over de 
leerlingenraad. Wat is de leerlingenraad eigenlijk? En wat voor taken hebben zij vooral? Nu 
de kinderen weten wat het betekent om lid te zijn van deze raad, kunnen ze erover na gaan 
denken of dit iets voor hen is. Uit ieder van de klassen mag er namelijk één leerling 
deelnemen. Wie er uit elke klas meedoet, wordt door middel van een stemming besloten. 
Daar voorafgaand vindt er een soort campagne plaats; kinderen kunnen zichzelf promoten 
door middel van een presentatie of een campagneposter. 

Gedurende het jaar zal de leerlingenraad 6 keer samenkomen. Dit jaar zullen de 
vergaderingen onder schooltijd zijn, op dinsdagen van 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur. 

Voorstelrondje stagiaires 
Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
 
Ik ben Ayla Valentin, 20 jaar en ik woon in Tilburg. Ik ben derdejaars student en 
loop het aankomende half jaar stage in groep 5/6 bij Waiyee. Het tweede half jaar 
zal ik niet meer te vinden zijn op school, ik begin dan namelijk met mijn minor. In 
mijn vrije tijd hou ik ervan om rondjes buiten te lopen en lekker niks te doen op de 
bank. Ik kijk er heel erg naar uit om met de kinderen te werken. Ik hoop dat zij van 
mij leren maar ik ook van hen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ayla Valentin 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



Beste ouders/verzorgers,   
  
Mijn naam is Noah van Lent. Ik zit op Fontys Hogescholen en ik studeer aan de 
PABO. Ik zit in mijn derde leerjaar van mijn opleiding. Het komende half jaar 
zal ik in groep 7/8 van juf Marlene stage lopen. Ik zal op de dinsdag en de 
woensdag in de klas aanwezig zijn. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop de 
leerlingen van groep 7/8 een fijne tijd te geven. Ik hoop dat de leerlingen veel 
van mij gaan leren en dat ik ook zeker veel van de leerlingen kan leren.   
  
 
 
 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Mijn naam is Jeroen de Kok. Ik ben 22 jaar oud en kom uit het 

mooie Tilburg. Ik zit in het eerste jaar van de Pabo en loop een 

half jaar mee met Madelief in groep 1 en 2. Zelf hou ik van 

reizen, voetballen en film kijken. Ik ben een erg energieke 

jongen met een leuke lach. Ben erg behulpzaam en leergierig. 

Mocht je nog vragen hebben of even gezellig willen kletsen, kun 

je mij tijdens de pauzes of na half 3 opzoeken.  

Groetjes Jeroen 

 

 

 

 

Hoi! 

Misschien hebben jullie me al gezien in groep 3-4 bij Yolanda, en anders kom ik jullie vast 
nog tegen. Ik ben Rosa. Het komende half jaar zal ik iedere dinsdag stagelopen in groep 3-4. 
Ik volg de deeltijd Pabo-opleiding in Tilburg. Ik heb 3 kinderen: Raf, Jimmie en Kit. Voordat ik 
aan de Pabo begon heb ik mijn fotografie diploma behaald aan het St. Joost in Breda, en mijn 
grafische diploma aan het Sint Lucas in Boxtel. Ik mis niet snel een rommelmarkt, ga graag 
naar de kringloop en fotograferen doe ik ook nog altijd. Ik werk in poppodium 013 er is 
daarom bijna geen concert dat ik niet gezien heb. Waar ik ben is muziek. Mocht je me zien 
en nog vragen hebben, stel ze gerust. Ik vind het altijd leuk ouders te leren kennen. Rosa 

 

 

 



Ik ben Mats en Ik loop stage op Daltonschool Helen Parkhurst in groep 7 en 8 

bij Janneke en Dirk. Ik woon op mezelf in Rotterdam. Ik ben 20 jaar oud en heb 

het afgelopen jaar freelance werk gedaan. Ik kijk er naar uit om met de 

kinderen aan het werk te gaan! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakantietoernooien  
Het eerste vakantietoernooi staat voor de deur. Vakantietoernooi URBAN! 24 
oktober 2022. Vandaag hebben de kinderen de brief + het inschrijfformulier 
meegekregen. Woensdag 28 september sluit de inschrijfdatum voor dit toernooi.  
(In de brief staat augustus maar dit moet september zijn). 

 

 

 

 

 



 
In de buurt gebeurt ‘t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek is dit jaar van woensdag 5 oktober tot en met zondag 
16 oktober. De week staat in het teken van de natuur ontdekken.  Donderdag 6 oktober 
starten wij op school met de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is gi-ga-groen. Het 
lijkt ons leuk dat de kinderen op die dag in het groen naar school komen. Wat wij verder 
gaan doen blijft nog een verrassing maar het gaat zeker weten leuk worden met veel 
leesplezier!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trommel zonder Rommel 
Het begin van het nieuwe schooljaar is een mooi moment om weer 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. 
 
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. Hieronder de link naar het boekje: 
https://www.ggdhvb.nl/app/uploads/2022/08/Trommel-zonder-Rommel.pdf 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Try Out Sports 

 
 
 
Trots 

 
In groep 7-8 zijn we begonnen aan ons 
eigen dorp maken. We zijn aan de hand 
van dit filmpje begonnen met het thema. 
Vorige week is Rose-Marie komen 
vertellen over Peerke Donders. Waarom 
was hij belangrijk voor Tilburg. En wat is 
er anders dan nu? Hier hebben de 
kinderen ook een aantal thuisopdrachten 

voor gekregen! We laten in de laatste week voor de vakantie graag zien 
hoe de dorpen geworden zijn! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7iHXsfclmLE


 
 

In groep 5-6 zijn we trots op het samenwerken, ons bouwwerk en de gezellige sfeer die wij 
hebben in de groepen. 
 
In groep 3-4 zijn de kinderen veel bezig geweest met de letters. Ook hebben zij buiten 
geoefend met de getallenlijn t/m 100 en groep 3 heeft de cijfers 1 t/m 12 gesprongen op een 
hinkelbaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 1-2 
Met opperste concentratie zijn deze twee kanjers met de kleuren en de fijne motoriek aan 
de slag gegaan. Het resultaat, een prachtig kunstwerk. Trots op jullie! 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

WEEK TEGEN PESTEN van 26-09 t/m 30-09-2002: GRAPJE! MOET TOCH 

KUNNEN?!  

Wij zullen hier de komende week aandacht aangeven in alle groepen 

School & Veiligheid organiseert ieder jaar in september de Week Tegen Pesten. Hier doen 

ieder jaar meer dan 1.000 scholen in het po, vo en mbo aan mee. Het begin van het 

schooljaar is namelijk hét moment om te werken aan een fijne en veilige groep. School & 

Veiligheid helpt scholen daarbij met de Week Tegen Pesten. De slogan van de Week Tegen 

Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ Grapjes zijn heel leuk en zorgen voor 

gezelligheid en verbinding. Maar grapjes hebben ook een andere kant en kunnen kwetsend 

zijn. Hoe ga je daarmee om en zorg je samen voor een goede sfeer? Daar gaat de Week 

Tegen Pesten 2022 over. 

 


