
         

      
HOI nr. 5 
De vijfde HOI van dit schooljaar! De verschijningsdatum van de HOI 
zal voortaan, net als deze HOI, op donderdag zijn.  
    
Agenda       

Datum        Activiteit        

  

Maandag 21 november  14:30 uur –16:00 uur R-Playbus  

Maandag 21 november Webinar GGD Pesten 

Woensdag 23 november Onderwijsmiddag – alle leerlingen om 12:00u vrij 

  

  

  
  

Webinar pesten 
21 november van 19:30 uur tot 20:15 uur 

Wordt jouw kind gepest of is jouw kind een pester of meeloper? Of wil je dit voorkomen?  
In dit webinar gaan we in gesprek over het hoe en waarom van pesten. Als ouder leer je wat 
plagen en pesten is, en wat het verschil is, welke rollen er zijn bij pesten en waarom 
kinderen pesten. Ook bespreken we wat je als ouder kunt doen om te voorkomen dat je kind 
gepest wordt. En hoe je ervoor kunt zorgen dat je kind geen pester wordt. Daarbij bespreken 
we hoe je met je kind praat over pesten, hoe je ermee om kunt gaan als je kind pest of 
gepest wordt en wat je kunt doen als ouder om je kind te helpen. 
 
Let op: dit is een eerder opgenomen webinar. Het webinar is niet live, maar je kunt tijdens 
het webinar wel live chatten met een medewerker van de GGD. 
 
Doelgroep: ouders van basisschoolleerlingen 
 
Link om aan te melden: Aanmelden 
 
De hoofdluis gaat weer naar school! 
In een aantal groepen op onze school is de hoofdluis weer gesignaleerd.  
 
Het belangrijkste advies is om 14 dagen lang iedere dag te kammen met een fijntandige kam. 
Meer informatie kunt u vinden via onderstaande link: 
 
https://www.ggdhvb.nl/veel-gestelde-vragen/wat-moet-ik-doen-als-mijn-kind-luizen-of-
neten-heeft/ 
 

 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fpesten-1&data=05%7C01%7Cm.douma%40ggdhvb.nl%7C3fd11fe871be4a825c6808dab5bc2805%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C638022117002220051%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4J8t89346I74tFbBxmiW%2BaLRRgCGfICrlCFafgnBT4s%3D&reserved=0
https://www.ggdhvb.nl/veel-gestelde-vragen/wat-moet-ik-doen-als-mijn-kind-luizen-of-neten-heeft/
https://www.ggdhvb.nl/veel-gestelde-vragen/wat-moet-ik-doen-als-mijn-kind-luizen-of-neten-heeft/


 
 
Leerlingenraad 
We hebben een nieuwe leerlingenraad. In de vorig HOI hebben een aantal leerlingen zich al 
voorgesteld, in deze HOI de beurt aan Jools en Demi: 
 

 

Hallo, ik ben Jools en ik ben 9 jaar (bijna 10). Ik 
zit in groep 7.  
Mijn hobby s zijn: atletiek, tekenen, cadeautjes 
geven en krijgen, spelen met mijn hond 
Bubbels, piano spelen en naar muziek luisteren. 
 
Ik ben blij dat ik in de leerlingenraad zit omdat 
ik graag mijn ideeën en de ideeën die ik van 
anderen hoor wil vertellen en ik hoop daar dan 
iets mee te kunnen doen. 
Wat ik bijvoorbeeld fijn zou vinden is dat er een 
eerlijkere verdeling komt wie er op het zoldertje 
mag en wie er naar het leerplein mag.  
Ik had ook als idee om de regels bij de 
Pannakooi fijner te maken.  
Ik hoorde ook dat leerlingen het vervelend 
vinden dat de bal van de Pannakooi steeds over 
het schoolplein schiet. Dus ik ga voorstellen om 
het hek van de pannakooi hoger te maken.  
Zo ga ik dit jaar proberen dat iedereen een fijn 
gevoel heeft. 

 

 

Hallo ik ben Demi Verver en ik ben 9 jaar oud. Ik 
zit in groep zes bij Judith. 
Mijn hobby's zijn paardrijden, lezen, schilderen 
en knutselen.  
 
Ik vind het erg leuk dat ik gekozen ben in de 
leerlingenraad en hoop dat ik samen met de 
anderen veel dingen kan verbeteren zoals 
bijvoorbeeld het schoolplein en meer kleur in 
de klas. 

 

 
 

 
 
 
 



 
Veilig op de fiets 

 
 
Wellicht heeft u de slogan “zet je licht aan” al gezien rondom onze school. Goed verlicht zijn is 
namelijk van levensbelang. Niet alleen voor automobilisten maar zeker ook voor fietsers.  
Geen of geen goede verlichting op de fiets zorgt voor gevaarlijke situaties.  Wist u dat de kans op een 
aanrijding met 20% afneemt met goede fietsverlichting? Daarom zeggen wij: check de fietsverlichting 
en ZET JE LICHT AAN! 
 
R-Playbus 

 
 
Op maandagmiddag 21 november a.s. komt R-Newt van 14:30 uur tot 16:00 uur naar onze school! Zij 
gaan de R-Playbus inzetten en zullen komen schminken. Alle kinderen en hun ouders van groep 1 t/m 
groep 8 zijn welkom om mee te komen spelen. Het belooft een superleuke middag te worden! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Manifest: initiatief van 2 leerlingen en de leerlingenraad 

 
 
Fiene en Abel uit groep 7/8 hebben de herfstvakantie gebruikt om een klimaatactie te 
bedenken en uit te werken voor de Sinterklaasperiode.  
 
De feestdagen komen er namelijk aan.  
En dat betekent: sinterklaasboeken, cadeaulijstjes en Black-Friday. 

Daar hebben we het thuis vaak over... want waarom willen we toch steeds meer meer 
meer... 

Eigenlijk is dat vreemd. We hebben namelijk al zo veel!  En hebben we AL die spullen 
eigenlijk wel nodig? Gebruiken we AL die spullen eigenlijk wel...? 

Bovendien weten we ook dat voor het produceren van al die spullen heel veel grondstoffen, 
energie en vervoer nodig is. Dus het is heel goed voor het klimaat om al die spullen juist NIET 
te kopen! 

 Wij hebben daarom een plan bedacht: 

1. Wij willen op school GEEN sinterklaascadeautje. 
2. Het geld voor dat cadeau willen we liever inzamelen voor een goed doel.  
3. We hebben ook al een goed doel uitgezocht: No Wildlife Crime  

              https://www.nowildlifecrime.com/wat-is-wildlife-crime/  

 

 

 

 

https://www.nowildlifecrime.com/wat-is-wildlife-crime/


 

We hebben dan TWEE vliegen in ÉÉN klap! 

1. We helpen het klimaat door te CONSUMINDEREN 
2.  We helpen de wilde dieren door het bedrag dat we verzamelen te doneren aan het 

NWC van Freek Vonk. 
  

We hopen natuurlijk dat al onze klasgenoten uit de bovenbouw ons mee willen helpen, maar 
daarvoor hebben we jullie hulp nodig.  

Wij hebben alvast een manifest geschreven en een filmpje opgenomen met informatie en 
ons plan. We willen onze klasgenootjes VRAGEN om mee te helpen, niet VERPLICHTEN, maar 
daarvoor hebben we wel goede informatie en voorlichting nodig. 

 Wij denken namelijk dat je Sinterklaas ook kunt vieren door aandacht voor elkaar en de 
wereld om ons heen te hebben... zoals met het maken van surprises van gerecycled 
materiaal. Daar is een cadeautje echt niet persé bij nodig denken wij. 

In onderstaand filmpje zie je waarom Fiene en Abel deze actie hebben opgezet: 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWTaETzwVPcw&data=05%7

C01%7C%7C5074e075814646ea407408dabe42c7d0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C

638031491283146251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1

haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DJcBL%2FUVBP9RCY0qKc7VJ45EGM2J5Y5srQpU

8wYyERw%3D&reserved=0 

Wij, als Daltonschool, vinden dit initiatief heel mooi passen in onze doelen rondom 
burgerschap en duurzaamheid en steunen daarom dit initiatief. Burgerschapsvorming is 
namelijk geen vak maar een taak van school. Het is het vormen van leerlingen die actief 
meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan deze samenleving.  
Het is fijn dat Fiene en Abel gezorgd hebben voor goede informatie en voorlichting zodat anderen 

zelf een keuze kunnen maken.  

We maken er samen een gezellig Sinterklaasfeest van! 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWTaETzwVPcw&data=05%7C01%7C%7C5074e075814646ea407408dabe42c7d0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638031491283146251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DJcBL%2FUVBP9RCY0qKc7VJ45EGM2J5Y5srQpU8wYyERw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWTaETzwVPcw&data=05%7C01%7C%7C5074e075814646ea407408dabe42c7d0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638031491283146251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DJcBL%2FUVBP9RCY0qKc7VJ45EGM2J5Y5srQpU8wYyERw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWTaETzwVPcw&data=05%7C01%7C%7C5074e075814646ea407408dabe42c7d0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638031491283146251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DJcBL%2FUVBP9RCY0qKc7VJ45EGM2J5Y5srQpU8wYyERw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWTaETzwVPcw&data=05%7C01%7C%7C5074e075814646ea407408dabe42c7d0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638031491283146251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DJcBL%2FUVBP9RCY0qKc7VJ45EGM2J5Y5srQpU8wYyERw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWTaETzwVPcw&data=05%7C01%7C%7C5074e075814646ea407408dabe42c7d0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638031491283146251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DJcBL%2FUVBP9RCY0qKc7VJ45EGM2J5Y5srQpU8wYyERw%3D&reserved=0


Bijeenkomst kinderraad Xpect Primair                                                                                            Op 

dinsdag 15 november jl. zijn alle kinderraden van alle 26 Xpect Primair scholen bij elkaar 

gekomen. Het onderwerp van deze bijeenkomst was “Burgerschapsonderwijs: Paarse 

vrijdag”.  

    

Hierbij het stukje van Simra en Jools: 

Hoi! Simra en Jools hier uit de leerlingenraad. Wij gaan jullie wat vertellen over de dag van 
de Kinderraad. Eerst gingen we met Heidi's auto naar De Christoffel. Toen we daar 
aankwamen, kregen we een quiz over Paarse vrijdag. Daarna hadden we even pauze en na 
deze pauze gingen we de posters over Paarse vrijdag presenteren en een sticker op onze 
favoriete poster plakken. Daarna ging de jury tellen en stemmen. Spannend! Uiteindelijk 
won Don Sarto met 15 stemmen. 

Na de uitslag gingen we weer terug naar school. Het was heel leuk! 

Doei! Simra en Jools 

Op vrijdag 9 december aanstaande vieren we ook Paarse vrijdag op onze school.  
 

 

 

 

 



Workshopavond 

 

Gisteravond was het workshopavond. Presentaties en workshops van taal, rekenen, 
Talentlab, Dalton, spelend leren, IPC en sociaal-emotioneel kwamen voorbij. Het was 
jammer dat de opkomst niet zo groot was, maar wat was het leerzaam en leuk! 

Een greep uit de uitspraken van ouders die een of meerdere workshops hebben gevolgd: 

"Kan dit volgende week weer?" 

"Er zit nog veel meer kennis dan dat ik dacht!" 

"Ik heb inzicht gekregen in het proces wat mijn kind doormaakt." 

"Herkenning & inzicht." 

"Dynamisch!" 

Dit is zeker voor herhaling vatbaar en we hopen dat er dan meer ouders bij aanwezig kunnen 
zijn.  

 

  

  



Tip vanuit Tilburgs Ondersteuningsfonds & ContourDeTwern                                                     

Financiële ondersteuning voor gezinnen die (net) geen recht hebben op energietoeslag, 

maar wel in financiële nood komen vanwege hun energierekening: 

http://www.ondersteuningsfondstilburg.nl/ of Ik wil hulp bij mijn energierekening - 

ContourdeTwern ; 

Ondersteuning voor de thuisadministratie voor bewoners van Tilburg die hulp willen bij het 

ordenen van zijn/haar administratie of bij het invullen van een formulier, en wie grip wil 

krijgen op zijn/haar (financiële) administratie: Thuisadministratie in Tilburg . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.ondersteuningsfondstilburg.nl/
https://www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg/ik-wil-hulp-bij-mijn-energierekening/
https://www.contourdetwern.nl/ondersteuningsfonds-tilburg/ik-wil-hulp-bij-mijn-energierekening/
https://thuisadministratie.info/tb_kies.php

