
         

      
HOI nr. 7 
HOI 7, de laatste alweer voor dit jaar! Let op: in deze HOI staat 
extra informatie over de kerstviering op 22 december aanstaande.  
    
Agenda       

Datum        Activiteit        

  

 18 december  Winterhof 

 22 december   Kerstviering vanaf 17.00u 
 

 23 december   Vanaf 12.00u Kerstvakantie! 

 11 januari   Winterverslag 

 16 januari   Onderwijsmiddag-alle leerlingen om 12.00u vrij 

  
  

No Wildlife Crime 
 

 
 

Fiene & Abel, goed gedaan! 

Zoals u eerder al in de HOI hebt kunnen lezen, hebben Fiene en Abel uit groep 7/8 een actie 

opgezet om met Sinterklaas in plaats van een cadeautje een donatie te doen aan het goede 

doel van Freek Vonk: No Wildlife Crime.  

Trots kunnen wij mededelen dat er met deze actie een heel mooi bedrag van € 100,- is 

opgehaald!  

 

 

 

 



 

Voorstelling Sinterklaas 

 

Dit jaar hadden we tijdens de viering van 
Sinterklaas voor o.a. groep 3 en 4 een leuke 
voorstelling.  
De voorstelling ging over de verdwenen 
letters uit het Grote Boek. Alle kinderen 
hebben genoten! 

 
 

Playing for Success 

Afgelopen periode hebben Merdan en Amy meegedaan met Playing for Success; een 

naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Zij hebben dit super gedaan! 

Vorige week donderdag was de diploma-uitreiking in het Willem II stadion: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Een missie naar Mars 
 

 
 
In groep 5/6 zijn we binnen IPC bezig met het thema “Een missie naar Mars”. We zijn deze 
missie gestart met een echte astronautentraining in de gymzaal om te kijken of iedereen wel 
fit genoeg was om mee de ruimte in te gaan. Gelukkig heeft iedereen zijn 
astronautendiploma weten te bemachtigen! Daarna was het tijd om op onderzoek uit te 
gaan. We hebben ons verdiept in de planeten en Marsmissies, nagedacht over hoe 
buitenaards leven eruitziet en onze eigen planeten ontworpen. De gemaakte planeten zijn in 
de gangen van school te bewonderen! Op iedere planeet leeft ook een extremofiel: een 
organisme die kan overleven in extreme omstandigheden. 
 
IPC bovenbouw 

In de bovenbouw zijn we bezig met het thema “nieuwe materialen”. Vanuit allerlei 

invalshoeken bekijken we materialen. Zo hebben we grottekeningen gemaakt vanuit een 

close reading tekst, kunst gemaakt van materialen en ook hebben we zelf surrealistische 

kunst gemaakt en hierover onze mening gegeven. Morgen (vrijdag) is de tentoonstelling 

voor ouders! Alvast een voorproefje: 

   



 
 
Kerstviering 
 
Donderdag 22 december a.s. is het weer tijd voor de jaarlijkse kerstviering op school! 
Leerlingen maken allemaal 6-7 hapjes en nemen bord, beker en bestek, voorzien van naam, 
mee. En uiteraard mag iedereen zijn mooiste kleren of leukste kersttrui aan! 
De kerstmarkt is binnen rondom het leerplein en bij de hoofdingang. 
 
Ook ouders en verzorgers zijn hiervoor van harte uitgenodigd om dit gezellig samen met 
de leerlingen en leerkrachten te vieren! 
 

 
PROGRAMMA 

 

16.50 uur  
Inloop 

* leerlingen gaan naar de eigen thuisgroep 
met de door hen gemaakte hapjes 

* ouder(s)/verzorger(s) komen samen op 
het leerplein 

17.00 uur 
Start kerstdiner / Winterfeest 

* start van het kerstdiner voor de leerlingen 
in de eigen thuisgroep 

* start Winterfeest op het leerplein voor 
ouder(s)/verzorger(s) met glühwein & 

chocolademelk 

18.00 uur 
Kerstmarkt 

* Leerlingen van groep 1 t/m groep 4 
worden in de thuisgroep opgehaald om met 
ouder(s)/verzorger(s) langs de kramen van 
de kerstmarkt te lopen. 

* Leerlingen groep 5 t/m groep 8 mogen 
met ouder(s)/verzorger(s) of zelfstandig 

langs de kerstkramen lopen. 

19.00 uur 
Einde Kerstviering 

Op vrijdag 23 december zijn alle leerlingen 
om 12.00 uur vrij! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Winterhof 
 

 
 

 

Zondag 18 december organiseert 
Giardino D’italia kerstmarkt 
“Winterhof” in de tuin van het 
restaurant aan de Huibevendreef. Er 
zullen verschillende gezellige kraampjes 
zijn waar lokale ondernemers hun 
producten aanbieden. Ook zijn er 
verschillende activiteiten voor jong en 
oud. 
Het is de perfecte dag om helemaal in 
de kerstsferen te komen! Ruil je 
kerstversiering bij de ruilkraam of laat 
jouw kerstcadeau voor een kleine 
bijdrage leuk inpakken bij de 
inpakkraam.  
Ben je nu nieuwsgierig geworden naar 
wat er nog meer is? Ga dan een kijkje 
nemen op zondag 18 december! De 
entree is geheel gratis. 
 

 

 
Ouderbijdrage schooljaar 2022/2023 
 
Voor dit schooljaar heeft de MR de ouderbijdrage vastgesteld op €50,- per leerling. Deze 
bijdrage is een vrijwillige bijdrage waarvan €30,- wordt besteed aan de tussenschoolse 
opvang en €20,- aan de jaarlijkse activiteiten van de school zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval 
etc.  
Normaal gesproken wordt er ook een bedrag gevraagd voor het schoolreisje maar omdat 
hier al een mooi bedrag voor gereserveerd staat, is er besloten deze bijdrage dit schooljaar 
niet mee te nemen.  
 
Opbouw ouderbijdrage: 
 
   € 20,00 Activiteiten (Sinterklaas, Kerst, Carnaval etc.) 
   € 30,00 Tussenschoolse opvang (TSO)* 
+ € 15,00 Schoolreisje 1x per 2 jaar 
--------------   
€ 65,00 
 
*ouders die TSO doen, krijgen hier een vergoeding voor 
 
De ouderbijdrage zal in januari geïnd gaan worden via WIS Collect.  
 
 



MedezeggenschapsRaad  
 

Mogen wij ons even voorstellen: 
 

       

Paulien Iding, moeder van  Esther Toumi, moeder van  Sabine van der Zanden, moeder van 

Pleun groep 8 Marlene  Simra groep 7 Marlene   Duuk groep 5 WaiYee / Shirley 

Guus groep 5 WaiYee / Shirley  Famya groep 4 Susan / Shirley   

Jaap groep 4 Susan / Shirley 

 

Wij, Esther, Sabine en Paulien, vertegenwoordigen jou als ouder/verzorger in de MR, de 

MedezeggenschapsRaad. Hierin gaan we, namens alle ouders, in gesprek met de directie, 

Heidi dus, om beleidszaken van school te bespreken. We willen daarom graag weten wat 

erbij jou speelt, zodat wij dat mee kunnen nemen in ons gesprek met Heidi.  

Soms wordt er ook een voorstel gedaan vanuit school en willen we graag weten wat ouders 

daarvan vinden. Daarom zijn wij opzoek naar ouders die met ons mee willen denken, de MR-

ouder-achterban! Via de app, krijg je te horen waar we het over gaan hebben (9 x per jaar) 

en vervolgens kan jij aangegeven of je daar iets aan toe te voegen hebt of dat er nog andere 

zaken zijn. Mocht je hier interesse in hebben stuur dan even een appje naar Paulien             

06-28627280. 

 
Vakantietoernooi Zwemsport 
 
Op zondag 26 februari 2023 kunnen leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 weer 
meedoen aan het zwemtoernooi! 
 
Wie:  Leerlingen uit groep 3 t/m 8, zwemdiploma B is verplicht 
Waar:  Zwembad Drieburcht, Wagnerplein 1 Tilburg 
Wat:  Er zijn 3 onderdelen: 

- Wedstrijdzwemmen 
- Waterpolo 
- Estafette 

 
Meer informatie over dit toernooi ontvangt u in een apart bericht via de schoolapp.  
 
 
 

 



 

 

Op naar een mooi nieuw jaar! 

 

In deze laatste HOI van het jaar laten we 2022 achter ons en kijken we vooral vooruit. We 

zijn namelijk hard aan de slag met het verbeterplan en zijn trots op de stappen die we in 

korte tijd gezet hebben. We willen dit graag met jullie delen in onderstaand filmpje: 

https://www.instagram.com/p/CmL4dsXolph/?next=%2F 

 

https://www.instagram.com/p/CmL4dsXolph/?next=%2F

