MAANDBRIEF
Bulletin 186 – 28 AUGSTUS 2020

Maandbrief
Als school willen we u graag op de hoogte brengen en
houden van alle ontwikkelingen binnen onze school.
Vandaar dat de mogelijkheid bestaat om regelmatig een
bulletin te downloaden, of af te drukken, via onze
website www.rendierhof.nl !
Website voor de kids van JL-Rendierhof:
Kids.rendierhof.nl

Belangrijke data.
08-09-2020
09-09-2020
10-09-2020
15-09-2020
24-09-2020

Algemene ouderavond
Onderbouw
Algemene ouderavond Middenbouw
Algemene ouderavond Bovenbouw
Aangekondigde ontruimingsoefening
Maandbrief september verschijnt

Vanuit de directie
Eerste week
De eerste week op school
voor de kinderen zit er al
weer op.
Van alle leerkrachten
hoor ik, dat deze week
prima is verlopen. Ten eerste is het heel fijn dat vrijwel
alle kinderen deze week op school waren. Onze school
telt bijna 600 kinderen. En hoewel we nog een paar
kinderen missen in de groepen 1-2, waren de groepen 3
tot en met 8 op drie zieke kinderen na helemaal
compleet.
Zo konden de kinderen een fijne start maken met elkaar
en waren de juffen en meesters goed in staat om een
frisse start met de lesstof te maken. Een start die
bijvoorbeeld voor de groepen 3 tot en met 7 onder
andere bestaat uit het werken met een nieuwe
rekenmethode (Getal en Ruimte junior).
Ook bij het lerarenteam kunnen we gelukkig spreken
van een complete bezetting. Met alle ondersteunende
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taken,
vakleerkrachten,
specialisten
en
groepsleerkrachten, zijn we met 62 mensen
verantwoordelijk voor goed onderwijs en goede
faciliteiten en iedereen heeft deze week zijn of haar
start gemaakt.
Daarnaast zijn we als kindcentrum nog iets groter. Met
een team van pedagogisch medewerkers voor
kinderopvang
en
buitenschoolse
opvang,
de
logopedisten en fysiotherapeut zijn gestart en we
werken weer nauw samen met Schoolmaatschappelijk
Werk en de GGD.
Zo proberen we voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar
weer een goed aanbod te hebben, dat "kindgericht,
creatief en uitdagend" is en wens ik u allen een mooi en
fijn schooljaar toe!

Algemene ouderavond
In de kalender en op de schoolapp heeft u kunnen lezen,
dat er op 8, 9 en 10 september ouderavonden zijn.
Jaarlijks ontvangt u van de leerkracht van uw zoon of
dochter informatie over het jaarprogramma, over
praktische afspraken in de groep en op school en bent u
in staat om kennis te maken met de leerkracht, de
andere ouders van de groep en om vragen te stellen.
We organiseren deze avonden begin september wel,
maar vanwege de Coronarichtlijnen zijn de avonden niet
op school maar online. U zult van de leerkracht een
Teamsuitnodiging ontvangen, zodat u vanuit huis de
presentatie kunt volgen en daarna vragen kunt stellen.
We hanteren voor deze avonden dezelfde tijden, die
oorspronkelijk zijn vermeld:
•
•
•

dinsdag 8 september om 19:30 uur voor de
groepen 1-2
woensdag 9 september om 19:30 uur voor de
groepen 3-4-5
donderdag 10 september om 19:30 uur voor de
groepen 6-7-8

Hartelijke groet,
Jean-Pierre van der Horst
directeur

Tel. 013-4670809

School Maatschappelijk Werk (SMW)

Basisschool APP

Hallo ouders/verzorgers,

Op Jan Ligthartschool Rendierhof werken we met de
Basisschool App. Deze app omvat onder andere een
digitale jaarkalender, nieuws, contactinformatie en nog
veel meer. Ook ziekmeldingen en verlofaanvragen kunt
u (bij voorkeur) via de app doen. Er is een interactief
klasboek om u op de hoogte te houden van de
activiteiten in de klas en een fotoalbum.

Als Schoolmaatschappelijk Werker ben ik werkzaam op
Jan Ligthartschool Rendierhof. Voordat Corona in
Nederland was, was ik wekelijks op maandag aanwezig
op school en kon u op maandagochtend van 08.30 09.30 uur terecht op mijn spreekuur. Sinds de Corona en
de maatregelen ben ik helaas beperkt aanwezig op
school. Het spreekuur is hierdoor helaas komen te
vervallen. Wel wil ik bij jullie aangeven dat jullie bij
vragen, adviezen of informatie telefonisch of per email
contact met mij kunnen opnemen.
U kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding of
ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u zich zorgen
maakt over hoe het met uw kind gaat op school en/of
thuis. Hierbij kunt u denken aan:
- Het vertonen van moeilijk gedrag door uw kind
(bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of
niet luisteren);Uw kind pest of wordt gepest;
Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich
eenzaam of is erg teruggetrokken;
- Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een
echtscheiding of sterfgeval;
- U merkt dat uw kind moeite heeft met de
omgang met andere kinderen.

Omdat wij de communicatie vanuit school hoofdzakelijk
via deze app willen laten lopen, verzoek wij u vriendelijk
de app te downloaden en een inlog aan te maken, voor
zover u dit nog niet gedaan hebt.
Bij problemen met het inloggen op de app, kunt u met
uw vraag via de mail terecht bij de leerkracht van uw
kind of bij juf Judith de Haas van groep 6c. Haar
mailadres is judith.dehaas@opmaatgroep.com

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag.
Ik ben bereikbaar op telefoonnummer: 06-86830205 of
per email: a.vanostaijen@imwtilburg.nl
P.S. Als toevoeging in de bijlage een uitnodiging
‘’Scheiden… en de kinderen dan?’’.
Dit zijn informatiebijeenkomsten voor ouders, die
trainers van het IMW samen met trainers van Sterk Huis
gaan aanbieden. Het zijn zinvolle gratis bijeenkomsten
voor zowel ouders die net de knoop hebben doorgehakt
dat ze uit elkaar gaan, als voor ouders die al verder in
het proces zitten.
In verband met de corona maatregelen is er een
maximum aantal deelnemers en moeten ouders zich dus
ook aanmelden om deel te kunnen nemen.
Met vriendelijke groet,
Anouk van Ostaijen
Generalistisch hulpverlener
Instituut voor Maatschappelijk Werk
06-86830205
a.vanostaijen@imwtilburg.nl
www.imwtilburg.nl
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag
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Waarom hebben wij een app?
Wij willen graag dat u gemakkelijk en snel op de hoogte
blijft van de informatie van onze school. Met de app
bent u in staat om zeer eenvoudig info tot u te nemen,
op een moment dat het u schikt. Wij gebruiken deze app
als eerste communicatievorm. Hierdoor bent u ervan
verzekerd dat de app altijd de meest recente en juiste
informatie bevat.
Wij sturen u pushberichten via deze basisschool-app. Dit
is een ideale manier om u snel te kunnen bereiken met
een korte boodschap. Wij willen u daarom ook
verzoeken de rechten hiervoor aan te laten staan. Wij
zullen uiteraard in acht nemen dat wij de pusberichten
niet onnodig vaak zullen gebruiken.

Tel. 013-4670809

Als bijlage bij deze maandbrief ontvangt u een flyer
inzake de app en het installeren hiervan.

Zij is aanwezig op dinsdag tot en met vrijdag tussen
08:00 en 13:00 uur.

Thema-uur 1 september
Het eerste thema-uurtje van dinsdag 1 september gaat
in verband met het coronavirus niet door. Om onze
thema-uurtjes in de toekomst goed aan te laten sluiten
bij uw behoeften, krijgt u aanstaande maandag een link
voor een mini-enquête. Alvast bedankt voor uw
moeite!
Met vriendelijke groet, de leerkrachten van groep 1-2

Begintijden school i.v.m. corona
Op vrijdag 21 augustus heeft u een mail van school
gehad inzake cororna-maatregelen. Hierin stonden
onder andere de schooltijden vermeld.
De ´anderhalve-meter-regel’ tussen volwassenen blijft
van kracht. Dat geldt voor personeel onderling, maar
ook voor ouders. Hieronder nogmaals de schooltijden:
- de kinderen van groep 5 tot en met 8 komen
tussen 8.15 en 8.25 uur op school en gaan
zelfstandig naar hun klas. Om 14.15 uur gaan zij
weer naar huis;
- de kinderen van groep 1 tot en met 4 komen
tussen 8.25 en 8.35 uur op school, waarbij alle
juffen van de groepen 1-2 bij de muur zullen
staan om de kinderen te op te vangen en hen
mee naar het lokaal nemen;
- de leerlingen van groep 3 en 4 gaan zelfstandig
naar binnen naar hun klas. Om 14.05 is voor de
groepen 1 tot en met 4 de school uit;
Wij vragen u als ouders met klem om de kinderen af te
zetten bij de poort, een keer te zwaaien en dan meteen
weggaan bij de poort. Nu blijven er steeds veel ouders
wachten bij de poort....en niet op 1,5 meter afstand….
Laten we het veilig houden voor iedereen!

T-shirts
Om het jaar krijgt ieder kind een gratis nieuw school Tshirt. Dat is altijd in april/mei. Ook dit schooljaar zullen
alle kinderen een nieuw shirt krijgen. Kinderen die
tussentijds instromen krijgen ook een gratis nieuw shirt.
Deze shirts worden betaald uit de ouderbijdrage.
Mocht uw kind zijn/haar shirt kwijt zijn of er tussentijds
zijn uitgegroeid, dan is bij Mirjam de Kort van de
administratie een vervangend shirt te koop voor € 6,00.
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U kunt uw kind een envelop met € 6,00 meegeven, dan
ruilt zij het met uw kind om voor een passend T-shirt.
Let wel: dit geldt zolang de voorraad strekt.
De T-shirts worden vanaf groep 3 gedragen bij de
gymlessen. Alle leerlingen dragen het school T-shirt bij
schooluitjes/excursies en natuurlijk bij de schoolreis.

Ziekmeldingen en verlofaanvragen
Graag maken wij u erop attent dat ziekmeldingen vóór
08:30 uur bij ons binnen moeten zijn. (Indien mogelijk
natuurlijk).
Verlofaanvragen dienen minimaal 3 werkdagen voor
het daadwerkelijke verlof bij ons binnen te zijn (Indien
mogelijk)

Vakantie hockeytoernooi
Heb jij zin om in de herfstvakantie de dag sportief en
gezellig door te brengen? Geef je dan op voor het
Vakantietoernooi Hockey!
Wie?
Kinderen uit groep 3: Clinic (op een speelse manier
kennis maken met hockey).
Kinderen uit groep 4 t/m 8: Toernooi (je speelt
meerdere poulewedstrijden)
Wanneer?
Dinsdag 20 oktober en woensdag 21 oktober 2020. Een
team speelt op 1 van de dagen. Zodra het
wedstrijdschema bekend is, worden de scholen
geïnformeerd over de speeldag. Er is gekozen voor twee
speeldagen i.v.m. corona.

Tel. 013-4670809

Waar?
Hockeyvelden van HC Tilburg (Bredaseweg 447, Tilburg)
Doe je mee?
Geef je dan op door onderstaand strookje helemaal in te
vullen en in
een gesloten
envelop
met
het
inschrijfgeld op school in te leveren. Hiervoor gebruiken
we de sportbrievenbus. Doe dit wel vóór vrijdag 11
september 2020.
Dankjewel!
Met vriendelijke groet,
Rik Vermeulen

BIJLAGEN
-

folder SMW inzake “scheiden, en de kinderen
dan?”
Flyer over de basisschoolapp.

-

Met vriendelijke groet,
namens het hele team van Kindcentrum
Rendierhof,
Jean-Pierre van der Horst,
directeur Jan Ligthartschool Rendierhof
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