
         

      
HOI nr. 4 
De vierde HOI van dit schooljaar! De volgende HOI verschijnt niet in 
de leerlingvrije week maar op woensdag 16 november 2022. 
Geniet allemaal van een heerlijke en lange herfstvakantie! 
    
Agenda       

Datum        Activiteit        

  

Vrijdag 21 oktober Onderwijsmiddag – alle leerlingen 12.00 uur uit 

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 5 
november 

Herfstvakantie 

Woensdag 9 november Informatieavond VO groep 7-8        19.00uur 

Donderdag 10 november Onderwijsmiddag – alle leerlingen 12.00 uur uit 

Woensdag 16 november Workshopavond – inloop 19.20 uur 

  
  

Kinderuniversiteit 
Gratis college door een professor/rechter 
Binnenkort start Tilburg University Junior weer met de Kinderuniversiteit. Dit zijn colleges 
van een echte professor, die plaatsvinden op de campus van de universiteit. Op woensdag 9 
november van 15.00-16.00u zijn alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 uitgenodigd met hun 
ouder/begeleider. Het college heet ‘In toga naar je werk?’ en wordt gegeven door een 
professor die tevens rechter is. Ze zal uitleggen wat rechters doen, waarom ze een toga 
dragen en wat voor onderzoek zij doet om ervoor te zorgen dat mensen die ruzie hebben 
niet naar een rechter hoeven. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden via: 
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit. 
 
Helpende handjes                                                                                                                                               
Door een fout in het systeem zijn de formulieren niet goed doorgekomen. Zou u zo 
vriendelijk willen zijn onderstaande link nog één keer in te vullen? 

Wat fijn dat we elkaar dit schooljaar weer echt hebben kunnen ontmoeten. Na een gezellige 
nieuwjaarsborrel en de waardevolle startgesprekken kan het schooljaar beginnen. Zoals u 
wellicht gemerkt heeft willen we heel graag samen met u , er een prachtig jaar van maken 
voor de leerlingen. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen, middels onderstaand formulier 
willen we graag inventariseren wanneer u in gelegenheid bent een steentje bij te dragen 
voor onze school.  

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=_8bxBJbFWkGe-

5ML36JmMmdGYl9gGuFFo8J7QDE5kcZUNU01MVdMNk1KS05RWFQyR1g2QUFMQ1dGSy4u&Token=9cf8038b42

104bc5a1992b47b6ad833b 

Alvast bedankt! 

 

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMmdGYl9gGuFFo8J7QDE5kcZUNU01MVdMNk1KS05RWFQyR1g2QUFMQ1dGSy4u&Token=9cf8038b42104bc5a1992b47b6ad833b
https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMmdGYl9gGuFFo8J7QDE5kcZUNU01MVdMNk1KS05RWFQyR1g2QUFMQ1dGSy4u&Token=9cf8038b42104bc5a1992b47b6ad833b
https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMmdGYl9gGuFFo8J7QDE5kcZUNU01MVdMNk1KS05RWFQyR1g2QUFMQ1dGSy4u&Token=9cf8038b42104bc5a1992b47b6ad833b


Verkeersveiligheid                                                                                                                                
Het is fijn als u bij het halen en brengen de auto parkeert in de vakken en niet in de bocht of 
op de stoep. Bij het Huibevenpark is voldoende parkeerruimte en het is gezellig om het 
laatste stukje naar school te lopen samen met uw kind.   

Workshopavond 16 november                                                                                                              
Staat de workshopavond al in uw agenda? U bent namelijk van harte welkom!   

Op woensdag 16 november vindt de eerste thema-avond plaats. Deze avond staat in het 
teken van de verschillende ontwikkelgroepen waar wij ons als school op focussen. Om jullie 
kennis te laten maken met de verschillende ontwikkelgroepen zijn er tijdens de thema-
avond verschillende workshops te volgen. De avond bestaat uit twee rondes van 45 minuten, 
u kunt op de avond zelf kiezen welke workshops u bij wilt wonen.   

Workshops:                                                                                                                                                
Dalton                                                                                                                                                         
Rekenen                                                                                                                                                  
Taal ((voor)lezen)                                                                                                                                
Talentlab                                                                                                                                                          
IPC                                                                                                                                                              
Sociaal emotioneel (Kanjer)                                                                                                                  
Spelend leren 

Inloop: 19:20u.                                                                                                                                       
Start ronde 1: 19:30u.                                                                                                                                    
Start ronde 2: 20:20u.                                                                                                                          
Eindtijd: 21:00u.   

Fusie met kinderopvang 
In juni berichtten we u dat ons bestuur Xpect Primair een intentieovereenkomst heeft 
getekend om een fusie met de Kinderopvanggroep te verkennen. Deze intentie is na 
uitvoerig onderzoek naar de mogelijke kansen en gevolgen omgezet naar een voorgenomen 
besluit. Dit is mooi nieuws om deze kansrijke ontwikkeling verder uit te bouwen. Voor het 
einde van het jaar laten we u weten of dit voorgenomen besluit daadwerkelijk omgezet 
wordt tot de fusie en wat dit voor u, uw kind en de school inhoudt. Op korte termijn heeft 
dit geen grote gevolgen voor leerlingen en hun ouders.     
Mocht u vragen hebben, kunt u contact met Heidi opnemen.   
 
Klei speelplaats 
Vorige week hebben we de kleispeelplaats op ons leerplein gehad. Er zijn veel mooie 
creaties gemaakt door leerlingen van groep 1 t/m groep 8. Wat was het een succes! 
 



 
 
 
 
 

 
 
Het dak gaat eraf! 
In de herfstvakantie wordt het dak van de school vervangen. Een flinke klus maar hopelijk 
zijn we daarna verlost van alle lekkages. Er worden steigers gezet rondom de school en er 
komt een hijskraan te staan. Rondom de school komen verschillende materialen te staan. 
Het zal dus voor wat overlast gaan zorgen en het is fijn als u extra let op de veiligheid voor 
de kinderen. 
 
Leerlingenraad 
We hebben een nieuwe leerlingenraad. De leerlingen stellen zich in deze en de volgend HOI 
aan u voor: 
 

 
 
 
 
 



Heyy, ik ben Simra ik ben 10 jaar oud en word op 16 mei 11. 
 

  
 
Ik zit dit jaar voor het eerst in de leerlingenraad en vind het nu al super leuk! Ik probeer het 
namelijk al sinds groep 4 en nu is het eindelijk gelukt! Daar ben ik natuurlijk super blij mee. Ik 
wilde graag in de leerlingenraad omdat het me leuk leek om de school te verbeteren voor 
iedereen, en om het voor iedereen fijn te maken op school natuurlijk. Ik zit in thuisgroep 7/8 
Marlene in groep 7 en vind dat een super leuke klas om voor in de leerlingenraad te zitten! 
Ik hoop dat ik dit jaar met de andere 4 kinderen uit de leerlingenraad, Marit en Heidi voor 
jullie allemaal de school beter kan maken. 
 
Hoi iedereen, 
 

 
 
Ik ben Kacey Smith en ik ben 8 jaar oud. 
Ik zit in groep 5 bij Yasmin in de klas. 
Voetbal is mijn favoriete sport en die speel ik ook graag op school. 
Vorige jaar zat ik ook in de leerlingenraad, dat was super leuk. Daarom wil ik nog een jaar 
mee doen. 
De reden waarom ik in de leerlingenraad zit is omdat ik het leuk vind om te helpen. 
 
Groetjes, 
Kacey 



 
Voorleeswedstrijd 
Vanmiddag was de voorleeswedstrijd in groep 7-8. Wat een kanjers. Helaas kan er maar 1 de 
winnaar zijn en dat is Rosalie! Proficiat en veel succes bij de voorleeswedstrijd in de 
bibliotheek! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Halloweentocht 
Op zaterdag 29 oktober is er weer een Halloween spooktocht georganiseerd door 2gether in 
de B-buurt. Spannend!! Voorgaande jaren was dit steeds een groot succes. Kom ook 
meelopen! 
 

 



 
Basketbaltoernooi 
Op 6 januari vindt het vakantietoernooi basketbal plaats. 
Groep 3-4 krijgt een clinic! 
Groep 5 t/m 8 heeft een toernooi. Hieronder de poster.  
Wil je meedoen??? Schrijf je dan voor 10 november!!! De inschrijfformulieren staan 
hieronder. De thuisgroepleerkracht heeft ook inschrijfformulieren. 
 

 
 
 
 



Vakantietoernooi Basketbal                                                          

 

Beste leerling, 

 

Heb jij zin om op vrijdag 6 januari de dag sportief en gezellig door te brengen met je klas- en 

schoolgenoten? Geef je dan op voor het Vakantietoernooi Basketbal! 

Wie:  Kinderen uit groep 3 t/m 8 

  -Groep 3-4 Clinic 

  -Groep 5 t/m 8 toernooi   

Wanneer: Vrijdag 6 januari 2023   

Waar:  Sporthal Drieburcht 

Teams 

Een 3-tal team bestaat uit: 3 spelers en een aantal wisselspelers.  

We adviseren 2 wisselspelers, maar een school is vrij om meer of minder wisselspelers in te schrijven. 

 

Er wordt gespeeld op een klein veldje. 

Categorieën;  

-Groep 5/6 (jongens en meisjes gemengd) 

-Groep 7/8 (jongens en meisjes gemengd) 

 

Jongere kinderen mogen meespelen in een hogere groep. Andersom mag dit niet. 

 
Informatieboekjes, wedstrijdboekjes, website en Facebook 

-Voorafgaand aan het toernooi ontvang je een informatieboekje.  

-Op de website https://www.sportintilburg.nl/basisschoolprojecten/vakantietoernooien komt ook 

het informatieboekje te staan. 

-Volg ook de Facebookpagina van Vakantietoernooien! 

 
Doe je mee? 
Geef je dan op door onderstaand strookje in te vullen en op school in te leveren. 

https://www.sportintilburg.nl/basisschoolprojecten/vakantietoernooien


Doe dit wel vóór 10 november bij jouw juf of meneer!  
Meedoen kost €3,65 per persoon. 
 
 
Begeleiders/coaches gevraagd! 
Elk team heeft ook een begeleider nodig. Van de begeleider wordt verwacht dat hij/zij: 

- 18 jaar of ouder is én de verantwoording kan dragen voor het team; 
- Er voor zorgt dat de kinderen zich netjes naar anderen gedragen, zowel in de zaal als 

daarbuiten; 
- Er voor zorgt dat het team op tijd klaar staat voor de volgende wedstrijd; 
- Tijdens de wedstrijd de kinderen op een positieve manier aanmoedigt. 

 
 
             
 

Ja, ik doe mee met het Vakantietoernooi Basketbal 
 
Naam leerling (voor- en achternaam):_____________________________________________  
 
Geslacht: jongen/meisje /neutraal* 
 
Groep: _________ 
 
Ik heb iemand die graag een team wil begeleiden: ja / nee* 
 
Naam begeleider:___________________________ Telefoonnummer:________________________ 
  
Handtekening ouder: __________________________________________________________ 
 
Strookje inleveren bij:  jouw juf of meneer vóór 10 november 2022!  

 

*doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 


