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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:  
https://oefensite.rendierhof .nl 
 

 
Belangrijke data.  
 
17-02 Carnavalsviering, leerlingen om 

12:00 uur vrij  
20 t/m 26-02: Carnavalsvakantie 
27-02 Deze week hoofdluiscontrole 
06-03 Deze week: groep 8 aanmelden VO 
13-03 Deze wek Kunstenaarsproject 
15-03 Thema-uur groep 1-2 van 08:30-09:30 uur 
20-03 Deze week Lentekriebels groepen 1 t/m 8 
22-03 Start Ramadan 
23-03 Studiedag, alle leerlingen vrij   
24-03 Open ochtend  
26-03 Zomertijd gaat in, de klok gaat een uur vooruit 
30-03 Maandbrief maart verschijnt. 
 
  

 
Bericht vanuit de directie 
 
Peergroup meerbegaafden 
Sinds twee jaar hebben vijf scholen de krachten 
gebundeld, om een bovenschoolse groep te organiseren 
voor kinderen die hoog- of meerbegaafd zijn. Na de 
Carnavalsvakantie zal deze groep tot aan de 
zomervakantie op onze school de lessen krijgen. 
Samen met de basisscholen Hartevier, Christoffel, De 
Borne en Blaak constateerden we dat we meer konden 
doen voor een bepaalde groep kinderen. Extra uitdaging 
in de klas en op sommige scholen een zogenaamde 
plusgroep waren vaak al goed geregeld, maar het 
samenkomen met gelijkgestemden onder begeleiding 

van specialisten op dit gebied, biedt een verrijking voor 
deze leerlingen. Eén van de specialisten die deze 
kinderen begeleidt, is juf Pascale van onze school. 
Pascale werkte jaren op onze school voor Vindingrijk als 
verrijking en keert nu terug met deze bovenschoolse 
groep. We heten de 16 kinderen en hun leerkrachten 
van harte welkom en wensen hen veel succes! 
 
Werkzaamheden Abdijbuurt 
U heeft kunnen merken, dat de werkzaamheden aan de 
bestrating in volle gang is. 
Dat zorgt voor flink wat uitdagingen op de drukke 
momenten van halen en brengen. De uitvoerder is 
verzocht zoveel mogelijk rekening te houden met de 
tijden dat de school start en uitgaat. Maar ook ouders 
die kinderen brengen zorgen regelmatig voor gevaarlijke 
situaties door toch zo dicht mogelijk bij de school te 
parkeren en achteruit de drukte in te manoeuvreren. 
Om alles in goede banen te leiden, heb ik gevraagd of de 
dienst handhaving (BOA's) een aantal keren aanwezig 
wil zijn om het verkeer te begeleiden in de ochtend. 
 
Open ochtend 
Op vrijdag 24 maart staat de tweede open ochtend 
gepland. Van 9.00 tot 11.30 uur ontvangen we graag 
weer ouders met jonge kinderen die interesse hebben 
voor ons kindcentrum. Heeft u mensen in de omgeving, 
die mogelijk interesse hebben in de school, BSO of een 
kinderdagverblijfgroep, wilt u hen dan svp wijzen op 
deze mogelijkheid? De kinderen krijgen ook allemaal 
een poster mee met de vraag die thuis op te hangen. Zo 
hebben we de kans om ons kindcentrum in de wijk 
onder de aandacht te houden. 
 

 
Aanmelden 
broertjes/zusjes 

 
Voor de aanmelding van 
broertjes en/of zusjes van 
leerlingen van onze school 
voor schooljaar 2023/2024, 

vragen wij u contact op te nemen met Monique Hermus 
voor een intakegesprek. 

http://www.rendierhof.nl/
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Het gaat om kinderen die 4 jaar worden in de periode 
tussen nu en mei 2024.  
Monique is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Zij is bereikbaar via mailadres: 
monique.hermus@opmaatgroep.com. 
 
  

Dringend surveillanceouders gevraagd!! 

 
Zoals u weet wordt de surveillance in de middagpauze 
voor de kinderen mede opgevangen door ouders. Deze 
ouders houden, samen met de leerkrachten, toezicht op 
het schoolplein. 
Vanwege het stopen van een aantal ouders zijn wij zeer 
dringend op zoek naar nieuwe surveillanten. Dat mogen 
ouders zijn, maar ook grootouders, buren etc. die ons 
surveillanceteam willen komen versterken. 
Mocht u wekelijks 1 dag in de week kunnen, dat zij we al 
enorm geholpen, maar het mogen natuurlijk ook 
meerdere dagen zijn. 
Voor het surveilleren ontvangt u de wettelijke 
vrijwilligersvergoeding. Deze wordt om de maand 
overgemaakt aan de surveillanten. 
Het surveillanceteam surveilleert dagelijks van 11:40 uur 
tot 12:55 uur. Eerst gaat de middenbouw buiten spelen, 
daarna de bovenbouw en we sluiten af met de 
onderbouw. 
Denk er even over na, maar niet te lang natuurlijk.  
Opgeven voor het surveillanceteam kan bij juf Janneke 
of bij juf Patricia. U kunt ook altijd een mail sturen naar 
mirjam.dekort@opmaatgroep.com 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Van de gymsectie 
 
Vakantietoernooi (veld)voetbal: 
Vanaf deze week kunnen de kinderen zich weer 
inschrijven voor het vakantietoernooi veldvoetbal.  
Het toernooi wordt gehouden in de meivakantie op 2 of 
3 mei. Het toernooi is voor kinderen vanaf groep 3 tot 
en met groep 8.  
De kosten voor het vakantietoernooi bedragen €3,65 
per persoon. Lijkt het je leuk om mee te doen? Schrijf je 
dan snel in!  
Inschrijven kan tot dinsdag, 14 maart 2023.  Wanneer je 
bent ingeschreven krijg je meer informatie van  meneer 
Noah.  

Het inschrijfstrookje en het geld kan je in een envelop 
inleveren in de sportbrievenbus onder het sportbord. De 
sportbrievenbus is te vinden op de eerste verdieping 
naast de gymzaal. 
 
Wijk WK West: 
Samen met de gymdocenten van Hubertus, Antares, 
Wandelbos en Jan Ligthartschool Rendierhof hebben we 
een nieuwe sportactiviteit bedacht. Alle kinderen van 
groep 6 en 7 kunnen zich inschrijven voor 3 toffe 
spellen. Er kunnen maximaal 28 kinderen deelnemen, 
wacht dus niet te lang en schrijf je snel in. 
In 3 weken tijd krijg je te maken met 3 toffe spellen. We 
gaan de volgende spellen spelen: 
Week 1:  Trefbal 
Week 2:  James Bond 
Week 3:  Paintball 
Deze spellen worden gespeeld op donderdag 9, 16 en 23 
maart 2023. We beginnen om 15:15 tot 16:15. Al deze 
spellen worden gespeeld in de gymzaal van de Antares. 
Het adres is Sabelhof 27, 5044 JR, Tilburg. 
Schrijf je nu snel in want vol = vol. Je kan je inschrijven 
door de QR-code te scannen. 

 

 

Sportieve groet van alle gymleraren West. 

   
Kinderuniversiteit: gratis college voor 
kinderen van groep 6/7/8 
 
Wil je met je kinderen een bezoek 
brengen aan de universiteit? Dat kan 
tijdens de Kinderuniversiteit op 
woensdag 15 maart van 15.00 – 16.00 
uur. Professor Igor Mayer vertelt in de grote aula over 
zijn onderzoek naar ‘serious games’. De wereld 
verbeteren door te gamen... Dat klinkt voor veel 
kinderen als een droom, maar het kan echt!  
Deelname aan de Kinderuniversiteit is gratis, maar wel 
even aanmelden via de webiste 
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit  
 

 
 
 

http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
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Afscheid juf Hilde 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Via deze weg wil ik jullie op de hoogte brengen van mijn 
vertrek bij Kindcentrum Rendierhof. Om verschillende 
redenen en een mooi aanbod van mijn andere 
werkgever, heb ik besloten om over te stappen naar een 
nieuwe baan.  
Drie jaar lang heb ik, eerst samen met meneer Rik en nu 
met meneer Noah, hard gewerkt aan het sportaanbod in 
en om de school. Hierbij kan gedacht worden aan de 
koningsspelen, naschoolse sport, vakantietoernooien en 
de sportochtend tijdens het groep 8 kamp.  
Ik heb genoten van de leerlingen die hun grenzen 
hebben verlegd tijdens de gymlessen, maar het fijnste 
gevoel is het plezier en de glimlach waarmee ze de les 
verlaten. Dat is waar ik het voor doe.  
Ik wil alle ouders bedanken die mij hebben geholpen 
tijdens verschillende activiteiten. Jullie zijn top en 
zonder jullie was niet alles haalbaar! Ik ga de kinderen 
en collega’s ontzettend missen! Donderdag 9 maart is 
mijn laatste werkdag hier op school. Tot die tijd blijf ik 
mijn plezier in het bewegingsonderwijs nog zo veel 
mogelijk overbrengen op de kinderen. Wil je nog een 
gezellig praatje komen maken, dan mag dat zeker! 
  
Veel liefs, 
 Juf Hilde 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Een hartelijke groet 
namens het hele team van 
Kindcentrum Rendierhof, 
Jean-Pierre van der Horst, 

directeur 
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