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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.  
 
27-01 Werkmappen groepen 1-2  

Worden meegeven  
 CONTROLEREN! 

30-01 Tussen 30-01 en 03-02 worden de OVM  
gesprekken voor de groepen 1-2 gevoerd 

30-01 Deze week herhaling stappenplan bij ruzie 
10-02 Studiedag, alle leerlingen vrij  
13-02 Voorstelling groepen 7 
16-02 Maandbrief februari verschijnt 
17-02 Carnavalsviering, leerlingen om 12:00 uur vrij  
20 t/m 26-02: Carnavalsvakantie 
  

 
Ouderbijdrage 
 
Onlangs heeft u vanuit school een mail ontvangen met 
de vraag of u alstublieft de ouderbijdrage wilt betalen. 
Voor de groepen 1 t/m 7 wordt een bedrag gevraagd 
van € 30,00 om hiervan de schoolreis te kunnen betalen, 
aan de ouders van leerlingen van groep 8 wordt een 
bedrag van € 75,00 gevraagd als bijdrage in de kosten 
van het schoolkamp. 
 
We willen graag nogmaals heel duidelijk stellen dat de 
gevraagde bijdrage vrijwillig is. Ook als u er voor kiest 
om niet te betalen, mag uw kind mee op schoolreis of 
op schoolkamp. 
Alleen is het wel zo dat de bestemming van de 
schoolreis of de invulling van het schoolkamp deels 
afhankelijk is van het beschikbare bedrag aan 
ouderbijdrage.  

Heeft u vragen over de ouderbijdrage, dan kunt u 
contact opnemen met Mirjam van de administratie. Zij is 
aanwezig op dinsdag t/m vrijdag tussen 08:00 en 13:00 
uur. 
Ter informatie vermeld ik hier nogmaals het 
bankrekening nummer van de ouderbijdrage. 
NL24RABO 0143.283.561  
ten name van Opmaatgroep, JLRendierhof 
wilt u bij betaling alstublieft de naam en groep van uw 
kind(eren) vermelden? 
 

 
Te laat komen 
 
Als uw kind regelmatig te laat komt, moeten we dit als 
school melden bij de leerplichtambtenaar. Zorg dat u 
tijdig vertrekt, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen! 

Als uw kind afwezig is zonder reden, dan moeten we dit 
ook melden bij de leerplichtambtenaar. Dit heet 
ongeoorloofd verzuim. Ook kinderen van 4 jaar worden 
iedere dag verwacht op school (tenzij er bij de start van 
deze leerling andere afspraken zijn gemaakt met de 
leerkracht en de KC-er). 
Een vakantie verlengen door eerder te vertrekken of 
langer te blijven is ook ongeoorloofd verzuim, en ook dit 
moeten we altijd melden bij de leerplichtambtenaar. 
Laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen op 
tijd en iedere dag naar school komen, zodat ze geen 
belangrijke lessen missen! 
 

 
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. 
Het gaat om kinderen die 4 jaar worden in de periode 
tussen nu en mei 2024.  

http://www.rendierhof.nl/
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Monique is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Zij is bereikbaar via mailadres: 
monique.hermus@opmaatgroep.com. 
 

 
Ambulance op school 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spannend!  
In het kader van het thema ‘ziek zijn’, heeft er in de 
afgelopen weken diverse keren een echte ambulance 
voor school gestaan.  
Het ging om een speciale voorlichtingsambulance van de 
GGD/GHOR. De kinderen uit de groepen 1-2 hebben van 
alles geleerd over de ambulance en mochten natuurlijk 
een kijkje in de wagen nemen. Ook is het zwaailicht voor 
de kinderen aan geweest.  
Het was een leuk en heel leerzaam moment! 
 

 
Kunstenaarsproject 13-17 maart 2023 
 

‘Buiten de lijntjes’ 
 

We zijn heel blij te kunnen aankondigen dat het 
jaarlijkse Kunstenaarsproject gaat plaatsvinden in de 
derde week na de voorjaarsvakantie: van 13 tot 17 
maart. Alle voorbereidingen zijn in volle gang en het 
thema zal iedereen zeker aanspreken.  
Het thema van dit kunstenaarsproject is namelijk 'Buiten 
de Lijntjes'. Het is een tekenthema waarbij lijnen 
centraal staan. Iedereen heeft wel eens een lijn 
getrokken, en de meesten hebben van die lijnen zelfs 
vele tekeningen gemaakt thuis en op school.  
 

 
Tijdens dit Kunstenaarsproject verkennen we niet alleen 
rechte en kromme lijnen, maar ook de ruimte ertussenin 
en eromheen. Tekenen, verven, met je lichaam 
bewegen, halve tekeningen afmaken, hele tekeningen 
zelf leren maken: het belooft een spectaculaire week te 

worden waarbij de kinderen uitgedaagd worden om te 
ontdekken dat je ook spelenderwijs kunst kunt maken 
én dat echt iedereen kan tekenen! 
Zeven jonge kunstenaars uit Tilburg komen in de klas 
vertellen over hun (teken)werk en gaan met de klas aan 
de slag. Ieder gaat op eigen wijze aan de slag met 
tekenen.  
Op vrijdag 17 maart kunt u de resultaten bewonderen in 
de klassen of gangen van onze school. We hebben er 
weer heel veel zin in! 
 
Werkgroep Kunstenaarsproject 
 

 
Nationale Voorleesdagen 2023 in bibliotheek 
’t Sant: 25 januari t/m 4 februari  

 
Vrijdag 3 februari: Voorleeslunch  

 
Michelle leest aan peuters (en ouders) voor uit:  
'Maximiliaan Modderman geeft een feestje'; het 
prentenboek van het jaar.  
Daarna gaan we lekker samen lunchen.  
 
Kortom, een gezellig samenzijn en genieten van en met 
elkaar. Kom je ook?! Schrijf je dan snel in of meld je aan, 
want er is maar beperkt plaats.  
 
Wanneer: vrijdag 3 februari van 10.00 tot 12.00 uur 

Geschikte leeftijd: 2 t/m 4 jaar.  
Entree = gratis. 
Aanmelden kan aan de balie in de Bibliotheek tijdens 
serviceuren of via  
bibliotheeksant@bibliotheekmb.nl  
 
Lees voor meer informatie op:  
www.bibliotheekmb.nl 
 
  

mailto:bibliotheeksant@bibliotheekmb.nl
http://www.bibliotheekmb.nl/
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Een hartelijke groet  
namens het hele team van 
Kindcentrum Rendierhof, 
Jean-Pierre van der Horst, 

directeur  
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