MAANDBRIEF
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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.
24-12-21
Vrije dag
25-12-21 t/m 9-01-2022 Kerstvakantie
10-01-22
Deze week hoofdluiscontrole
14-01-22
08:30-09:30 uur thema-uur gr.1-2
20-01-22
Studiedag, alle leerlingen vrij
21-1-22
Rapport groep 8 wordt meegegeven
25-1-22
Advies-/rapportgesprek groep 8
27-1-22
Advies-/rapportgesprek groep 8
27-1-22
Maandbrief januari verschijnt

het donker en we de week afsluiten met een
avondkerstviering, heerst er nu rust in de school. Rust
die een beetje onderbroken wordt door dagelijks zo'n
55 kinderen, die gebruik maken van de noodopvang.
In deze week namen we ook afscheid van twee collega's,
die beiden meer dan 20 jaar hebben gewerkt op de Jan
Ligthartschool Rendierhof: juf Marianne van Rooij en juf
Ingrid van Zon. Beiden hebben veel betekend voor de
school en vele kinderen zien komen en gaan.
Na de kerstvakantie starten er gelukkig twee nieuwe
juffen: juf Sirianne Girigori in groep 3 en juf Lisanne van
Riel in groep 6.
Eerste week
Op welke manier de nieuwe juffen, maar ook alle
andere leerkrachten en alle kinderen na de vakantie
starten, is nog volledig onzeker.
In de kerstvakantie zal blijken of het weer mogelijk is,
om allemaal naar school te komen op 10 januari. In een
aparte brief leest u hoe de communicatie hierover zal
verlopen de komende weken.
Zelftests
In de media heeft u kunnen vernemen, dat alle
leerlingen vanaf groep 6 zouden worden voorzien van
zelftests. Ook was het de bedoeling, dat deze leerlingen
twee keer per week een zelftest zouden doen. Helaas
zijn de tests pas deze week op dinsdag geleverd, zodat
de verspreiding onder alle leerlingen niet meer mogelijk
was. Het verspreiden onder de bovenbouwleerlingen zal
nu dus pas gebeuren, op het moment dat de kinderen
weer terug op school zijn.
Vakantie
Voor dit moment wens ik u allemaal een hele fijne
vakantie en gezellige feestdagen. En uiteraard wens ik
alle kinderen en ouders een gezond 2022 toe!

Bericht vanuit de directie
Laatste week
De kinderen zijn de laatste week van dit jaar niet op
school en dat is een vreemde gewaarwording.
Waar normaal gesproken de kerstversiering volop
aanwezig is, de lichtjes in de klas 's ochtends branden in
Jan Ligthartschool Rendierhof, Prof. Verbernelaan 5, 5037 AD TILBURG.

Hartelijke groet,
Jean-Pierre van der Horst
directeur

Tel. 013-4670809

Regels ‘rust op de gang’
We zijn nu al een aantal weken bezig met rust op de
gang! We merken dat de kinderen al een stuk rustiger
door de school bewegen. Na de kerstvakantie zullen de
regels van rust op de gang nogmaals worden herhaald in
de klas. Elke week staat één regel centraal.
Week 1: Ik praat zachtjes.
Week 2: Ik loop rustig.
Week 3: Ik ga in de pauze en na schooltijd direct naar
buiten.
Week 4: Ik mag een ander aanspreken op ongewenst
gedrag.
Week 5: Mijn telefoon is niet zichtbaar.
Het zou fijn zijn als u thuis ook nog eens vraagt naar de
regels. Bedankt namens de werkgroep Rust op de gang.
Alvast bedankt!

Het hele team van Kindcentrum
Rendierhof wenst u fijne feestdagen,
een prettige vakantie en een gelukkig
en gezond 2022

Vrijwilligers
Langs deze weg willen we de surveillance-ouders, de
ouders van de oudercommissie/ Paul en alle andere
hulpouders heel hartelijk bedanken voor hun inzet en
betrokkenheid bij de kinderen en de school.
Wij hopen ook volgende jaar weer te mogen genieten
van jullie inspanningen.
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