MAANDBRIEF
Bulletin 191 – JANUARI 2021

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.
t/m 7 februari

school gesloten
vanwege lockdown.
Alleen geopend voor noodopvang
2-2-2021
digitale OVM-gesprekken groep 1-2
4-2-2021
digitale OVM-gesprekken groep 1-2
12-2-2021
Carnaval, leerlingen om 12:00 uur vrij
15 t/m 21-2-2021 Voorjaarsvakantie
22-2-2021
Deze week hoofdluiscontrole
25-2-2021
Maandbrief februari verschijnt.
1 t/m 10-3-2021 Rapportgesprekken gr. 3 t/m 7 via
Teams

Bericht vanuit de directie
Op het moment van schrijven heeft de minister van
onderwijs uitgesproken, dat de scholen weer open gaan
vanaf 8 februari. Dat is op zich geweldig nieuws en zorgt
bij veel kinderen en ouders voor een veel betere en
kansrijkere situatie. Maar hoewel ook leerkrachten heel
graag weer fysiek lesgeven, heerst er ook veel zorg of
dat in veilige omstandigheden kan plaatsvinden. Scholen
worden momenteel opgeroepen nog niet over te gaan
tot een definitieve voorbereiding van volgende week en
zijn in afwachting onder welke omstandigheden zij gaan
starten.
Tot maandag 8 februari blijven we in ieder geval
dagelijks de noodopvang organiseren met meer dan 100
kinderen per dag en ontvangen uw kinderen de
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dagelijkse lessen online, met alle beperkingen die dat
met zich meebrengt.
Weer op school?
Zo gauw als alle kinderen weer op school verschijnen,
kunnen we onze plannen verder maken en uitvoeren.
Ten eerste start dan weer voor een geselecteerde groep
kinderen de verlengde schooldag op maandag tot en
met donderdag. Deze selectie is in eerste instantie
gemaakt op leesachterstanden en achtergebleven
woordenschatontwikkeling in de groepen 3,4 en 5.
Maar ook het plannen van de citotoetsen, die normaal
gesproken begin februari worden afgenomen en de
afname van de eindtoets voor groep 8, is beide
onderwerp van gesprek. Met een lang schooljaar zijn er
hopelijk nog veel effectieve lesweken voor de kinderen,
waarin we goed zullen kijken waar hiaten in de lesstof
zijn ontstaan de afgelopen periode.
Lestijden
Als we weer met alle kinderen op school komen, zullen
we voor enkele groepen iets andere tijden gaan
hanteren. Om een goede spreiding bij het halen en
brengen te realiseren, komen de kinderen van de
groepen 3 en 4 tot nu toe wat later op school en zijn iets
eerder uit. Door de lange duur tot nu toe verliezen zij
daardoor wekelijks onderwijstijd. In overleg met de MR
hebben we besloten de tijden aan te passen. Bij de
schoolopening zullen de tijden er als volgt uitzien:
8.15-8.25: alle leerlingen van groep 3 tot en met 8
druppelen zelfstandig binnen, zodat alle lessen om 8.30
starten. 8.25-8.35: de leerlingen van groep 1-2 komen
op het plein en verzamelen bij hun juf op het plein zoals
nu.
14.05: de kinderen uit groep 1-2 zijn uit
14.10: eindtijd voor groep 3,4 en 5
14.15: eindtijd voor de groepen 6,7 en 8.
Besmettingen
Voor de kerstvakantie heeft u verschillende malen een
bericht ontvangen, dat een leerkracht een positieve
testuitslag ontving en daarom afwezig was. Ook in de
kerstvakantie is het enkele keren voorgekomen, dat een
leerkracht ziek werd. Tot op dit moment is iedereen
binnen de school in 2021 bespaard gebleven van een
besmetting. We vernemen soms een positieve test bij
een of beide ouders van een kind, maar onder
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leerkrachten en kinderen is er tot op heden geen
Coronabesmetting geconstateerd dit jaar. Wanneer er
vanaf nu wel een leerling of leerkracht positief getest
wordt, zal dat betekenen dat de gehele klas voor 5
dagen in quarantaine gaat. Dit zijn nieuwe richtlijnen,
om grote besmettingshaarden te voorkomen.
Laten we hopen dat we met zijn allen een gezond
voorjaar tegemoet gaan, met zo min mogelijk zieken,
goede schoolresultaten en een fijn sociaal klimaat in alle
groepen binnen ons kindcentrum.
Hartelijke groet,
Jean-Pierre van der Horst

Aanmelden broertjes/zusjes
Voor de aanmelding van alle broertjes/zusjes die dit
schooljaar nog 4 jaar worden, vragen wij u contact op te
nemen met Monique Hermus voor een intakegesprek.
Monique is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag
bereikbaar via mailadres:
Monique.hermus@opmaatgroep.com

door, zodat de leerkracht van uw kind hier rekening mee
kan houden. In de schoolgids staan de regels en
afspraken omtrent extra verlof vermeld.

Ik ben trots op onze school omdat………..
We zijn als werkgroep PR bezig met het maken van een
krant om onze school meer bekendheid te geven bij
(nieuwe) ouders. U heeft daar al eerder in een mail over
kunnen lezen. We willen jullie als huidige ouders,
leerlingen en leerkrachten van de JLRendierhof vragen
om door middel van een tekening of geschreven tekst
deze zin af te maken:
“Ik ben trots op onze school omdat…….”
Denk bij het schrijven/tekenen niet alleen aan deze
coronatijd; juist NIET zouden wij willen vragen. Er zijn
zoveel andere mooie kanten van onze school te
benoemen. En.....je kunt met je inzending óók nog een
leuk prijsje winnen! Alvast hartelijk dank!
Namens de werkgroep PR : Lenneke en Marianne
Via onderstaande link kun je je inzending vóór 8 februari
opsturen.
https://forms.gle/iUuDdodt1opGxA3X7

Ziekmeldingen
Is uw zoon of dochter ziek? Dat is erg vervelend! Zou u
ons de ziekmelding van uw kind zo spoedig mogelijk
willen doorgeven? Bij voorkeur vóór 08:15 uur zodat
de leerkrachten voor 08:30 uur op de hoogte gesteld
kunnen worden van de zieken/afwezigen in hun groep.
Mochten zij om 08:30 uur toch nog een andere leerling
missen dan die zij hebben doorgekregen? Dan kunnen
zij direct handelen. Hiermee kunnen wij de veiligheid
van onze leerlingen nog meer garanderen.
Ziekmelden kan telefonisch, maar het liefst via de app.

Verlof tijdig aanvragen
Via deze weg willen wij u er nogmaals aan herinneren
dat verlof geruime tijd van tevoren aangevraagd dient
te worden en dan bij voorkeur via de app.
Zeer regelmatig ontvangen wij verlofaanvragen voor
dezelfde dag of ontvangen wij een mededeling dat een
kind is opgehaald voor een afspraak.

Google Forms - create and analyze surveys, for
free.
Create a new survey on your own or with others at
the same time. Choose from a variety of survey
types and analyze results in Google Forms. Free
from Google.
forms.gle

Carnaval
Ervan uitgaande dat de scholen openen op maandag 8
februari, lijkt het met de huidige stand van zaken
rondom corona-besmettingen niet verstandig om
carnaval door te laten gaan op vrijdag 12 februari.
De leerlingen mogen deze dag wel verkleed naar school
komen maar krijgen gewoon les.
Natuurlijk proberen we deze dag in de klas ook tijd te
maken voor een ontspannende activiteit. De leerlingen
zijn volgens rooster om 12.00u uit deze dag.

Heeft u kind bijvoorbeeld een afspraak in het
ziekenhuis, geef dit dan ruim een week van tevoren
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Kunstenaarsproject 22-26 maart 2021
‘DE RODE DRAAD, werken met textiel’
Een nieuw jaar met nieuwe creatieve plannen!

Bijlage:
Als bijlagen bij deze maandbrief vindt u
1. Een flyer van bso Kinderstad.

-

Maandag
22
maart
gaat
de
jaarlijkse
kunstenaarsprojectweek weer van start met heel veel
leuke en interessante activiteiten rond het thema:
textiel. Tilburg wordt niet voor niets Textielstad
genoemd en het ontstaan van onze school heeft er ook
alles mee te maken. Dus daarom extra bijzonder om dit
jaar textiel als onderwerp te nemen van ons
kunstenaarsproject.
We willen de kinderen laten kennismaken met de
veelzijdigheid van textiel o.a. als materiaal om mooie of
nuttige dingen mee te maken. Daarbij gaan we ook aan
de slag met allerlei technieken; van borduren tot vilten
en van knopen tot binden of weven. De kunstenaars die
we uitgenodigd hebben zullen diverse workshops geven
waarbij textiel als kunstvorm op verschillende manieren
aan de orde komt.

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

In de volgende maandbrief komen we met uitgebreidere
informatie. Hou het dus goed in de gaten! We hebben er
weer zin in!

Jan Ligthartschool Rendierhof, Prof. Verbernelaan 5, 5037 AD TILBURG.

Tel. 013-4670809

Jan Ligthartschool Rendierhof, Prof. Verbernelaan 5, 5037 AD TILBURG.

Tel. 013-4670809

