MAANDBRIEF
Bulletin 185 – JUNI 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.
26 juni
26 juni
30 juni
2 juli
7 juli
8 juli
9 juli
10 juli

Rapporten groepen 3
t/m 7 worden meegegeven
Publicatie klassenlijsten
Rapportgesprekken groep 3 t/m 7
Rapportgesprekken groep 3 t/m 7
Afscheid groep 8
Wisselochtend
Laatste schooldag
Vakantie t/m 23 augustus.

Personeel

De afgelopen periode bestond uit een vreemde mix van
activiteiten op school. We bereidden ons voor op de
terugkomst van de kinderen, gingen ons weer richten op
gewoon lesgeven in plaats van via Teams en zorgden
weer voor een groepsgevoel in de klassen. Tegelijk
stond het vizier al weer een tijdje op het volgende
schooljaar gericht.
Behalve door de Coronacrisis, zorgden meer factoren
voor een complexe samenstelling het afgelopen jaar en
in ieder geval gedeeltelijk voor het komend jaar. De
juffen Fieke, Wendy, Els en Lenneke werden verblijd
met een gezonde zoon of dochter, terwijl de juffen Inge
en Sabine komende zomer met zwangerschapsverlof
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gaan. Met ook de juffen Belinda en Ilze, die langdurig
ziek zijn en juf Marieke Wieringa, die als vervanger van
Ilze werd geveld door Corona, deden we een groot
beroep op collega's en vervangende leerkrachten. De
voorbeelden hierboven zijn ook niet eens de enige
voorbeelden in ons team, dat uit zo'n 60 personen
bestaat.
Voor komend schooljaar ziet u in het schema hieronder
welke groepen volgend jaar bij welke leerkracht gaan
komen. Daarin zijn enkele nieuwe namen te benoemen.
In groep 1-2B zullen juf Yvonne en juf Marieke samen
starten en zal juf Belinda op re-integratiebasis een start
gaan maken.
In groep 1-2 E zal juf Ilja fulltime beginnen, zolang juf
Inge met zwangerschapsverlof is.
In groep 3B start juf Kim Peters. Kim werkt momenteel
in groep 6 voor het verlof van Lenneke. Juf Ilze zal op reintegratiebasis starten in haar groep.
In groep 6A start juf Pauline als nieuwe leerkracht op
onze school in deze groep, totdat juf Lenneke in de
herfst terugkeert en zij samen in de groep staan.
In groep 7C start juf Christel totdat juf Els in de herfst
terugkeert. Ook juf Els gaat samen met Pauline de week
verdelen.
De laatste nieuwe naam, die u zult treffen, is die van juf
Sanne de Win. Sanne zal gedurende het verlof van juf
Sabine intern begeleider voor de middenbouw zijn het
eerste half jaar.
Om verwarring te voorkomen meld ik u alvast maar dat
in die periode de IB-ers van de midden- en bovenbouw
beide Sanne heten. In het laatste geval betreft het juf
Sanne Jonkers-Verbeek.
Met dit team hopen en verwachten we het komend
schooljaar weer goed van start te gaan en zullen de
kinderen alvast even kennis maken met hun leerkracht
bij het wisselmoment op 8 juli.
In hoeverre de huidige maatregelen t.a.v. Corona van
kracht blijven na de zomervakantie is nog niet bekend. U
zult daarover nog worden geïnformeerd.
Voor nu alvast een fijne laatste paar weken voor de
kinderen en u als ouder en een fijne zomervakantie
gewenst.
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Jaarovergang

Overig personeel JLRendierhof

De jaarovergang naar schooljaar 20-21 ziet er als volgt
uit:

Wie werken er verder op de JLRendierhof:

Groep

3a wordt groep
3b
→
3c
→
4a
→
4b
→
4c
→
5a
→
5b
→
5c
→
6a
→
6b
→
6c
→
7a
→
7b
→
7c
→

4b
4c
4a
5a
5b
5c
6a
6c
6b
7b
7c
7a
8c
8b
8a

Welke juf/meester staat er volgend jaar voor
welke groep:
1-2a
1-2b
1-2c
1-2d
1-2e
1-2f
1-2g
1-2h
3a
3b
3c
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
6c
7a
7b
7c
8a
8b
8c

Esmee de Bekker
Belinda van Erp/Yvonne Jansen (Marieke
Wieringa vervanging Belinda)
Annemieke Quik/Anneke Swagemakers
Anouk van Nunen/Mireille Lakerveld
Inge Huijben/Ilja van de Sande
Anouk Snijers
Carry v. Rijswijk/Fieke van Es
Tessa Vermij
Paula de Jong/Annemieke Jansen
Ilze van der Linden/Kim Peters
Marianne van Rooij/Willemijn van Abeelen
Roel van Osta
Wendy Dulos /Hanneke Tijssen
René Berhitu / Annemieke Jansen
Suzanne Okken
Hetty van de Wouw/Ellen van Leersum
Judith Biemans/Carla de Hond
Lenneke Haagh/Pauline van Mierlo
Miriam Ketelaars/Marieke van Bossum
Judith de Haas/Ingrid van Zon
Naomi Korthout/Marlijn van de Sande
Toine van Broekhoven/Hanneke Tijssen
Els Nieuwenhuis/Pauline van Mierlo
John Dommeck
Niké Kieboom
Marieke Bergkamp/Saskia Spijkers
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Jean-Pierre van der Horst: directeur
Sanne Jonkers
IB groep 6-7-8
Sabine Wolfs
IB groep 3-4-5 (Sanne de Win)
Monique Hermus
IB groep 1-2
Marloes Bastianen
RT
AnaMaria Quiros:
Spaans
Pascale van Bronswijk: plusgroepen
Carlijn van Gool:
onderwijsassistent
Claire Audenaert:
onderwijsassistent
Trudy van de Ven:
tehatex
Rian van Seeters:
tehatex
Maartje Knoop:
muziek
Kim Roosendaal
muziek
Rik Vermeulen
gym
Hilde Maurits
gym
Margret Bos:
secretaresse
Mirjam de Kort:
administratief medewerkster
John Linkels:
conciërge
Paul van de Wouw:
vrijwilliger
Gonda Chevalking
vrijwilliger

Wisselochtend
Tijdens de wisselochtend op 8 juli kunnen de kinderen
kennis maken met hun nieuwe juffen en/of meesters.
Het is voor veel kinderen een ‘spannende’ ochtend.

Laatste schooldag
De laatste schooldag is op donderdag 9 juli.

Afscheid groepen 8
Op dinsdag 7 juli 2020 hebben de kinderen van groep 8
hun laatste schooldag op de basisschool. Normaal
gesproken nemen we op deze avond gezamenlijk
afscheid in informele sfeer met een gezellige borrel.
De afgelopen weken hebben we gezocht naar een
manier om het afscheid van groep 8 vorm te geven,
rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM.
Hierbij hebben we gekeken naar diverse mogelijkheden
(gescheiden locaties en groepen, werken met tijdslots,
etc.). Helaas zijn we tot de conclusie gekomen dat we
ons in geen enkele situatie kunnen houden aan de
vereiste maatregelen en dus jullie en onze veiligheid
niet kunnen garanderen.
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Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat we als school
een maatschappelijke (voorbeeld)functie vervullen. Het
geven van een groot afscheidsfeest, waar het naar
verwachting niet mogelijk is om ons aan de 1,5 meter
afstand te houden, past niet binnen dit beeld. Dat wil
zeggen dat dit jaar helaas het afscheid van groep
8 niet door zal kunnen gaan, ondanks de aanpassingen
die gisteren zijn aangekondigd.

Het gaat om kinderen die 4 jaar worden in de periode
tot en met mei 2021.
Aanmelden kan via de app (onder het kopje ‘onze school’)
of via de mail: monique.hermus@janligthart.nl.

Zomerlezen met de vakantiebieb

Wij begrijpen dat dit voor de kinderen en voor jullie een
grote teleurstelling is. Wij hadden het afscheid van onze
groepen 8 natuurlijk ook heel anders voor ons gezien,
maar hopen op jullie begrip.
Het bekijken van de eindfilm doen we met alle groepen
8 op dinsdag 7 juli in de eigen klas.
Dat doen we voordat de school uit is. De groepen 8 zijn
dus voor het laatst op school op dinsdag 7 juli tot
14.15 uur, dan begint hun vakantie.
Natuurlijk krijgen jullie de eindfilm zelf ook nog, zodat
jullie hem thuis samen met elkaar kunnen bekijken!

DANK U WEL !!!
Via deze weg willen we graag alle surveilance-ouders, de
ouders van de oudercomissie en alle andere hulpouders
heel hartelijk bedanken voor hun inzet voor en
betrokkenheid bij de kinderen en onze school. Zonder
jullie zou een schooljaar er heel anders uitzien!
We hopen volgend schooljaar weer te mogen genieten
van jullie inspanningen.

Vakantielezen: 4 tips
Het is belangrijk om te lezen tijdens de vakantie. Dan
blijft je kind oefenen.
Het hoeft niet met saaie oefeningen, maar juist met
leuke boeken! Dat mogen ook strips en informatieboeken zijn. Alle kinderen kunnen meedoen, jonge
kinderen lees je voor.
Het is niet belangrijk hoeveel je leest, maar wel dàt je
leest!
Tip 1: Lees zelf ook!
Laat zelf zien dat je leest voor je plezier. Pak dus lekker
zelf een boek of tijdschrift en ga lezen.
Lees aan de rand van het zwembad, bij de tent, aan het
strand, in de zon in de tuin.
Tip 2: Speel leuke (taal-)spelletjes
Speel spelletjes waarbij je kind moet lezen, zoals
scrabble(-junior), boggle, een kwartet of een kwis.

Aanmelden broertjes/zusjes
Voor de aanmelding van
broertjes en zusjes van
leerlingen van onze school
voor schooljaar 2020-2021,
vragen wij u contact op te
nemen met Monique Hermus
voor een intakegesprek.

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

Tip 3: neem kinderboeken mee!
Je kind mag gratis lid worden van de bibliotheek. Ga
samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel
boeken uitkiezen.
Boeken die eigenlijk nog te moeilijk zijn, kun je
voorlezen of samen lezen.
Tip 4: Lezen is overal
De menukaart in het restaurant, borden langs de weg,
de folder van de dierentuin of het pretpark: alles kun je
lezen!
Tel. 013-4670809

Ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn
leuk èn zinvol.
Extra tips:
De Vakantiebieb-app. In juli en augustus is de
vakantiebieb-app te downloaden! Met deze app kan je
gratis boeken lezen op je tablet of telefoon.
Er zijn boeken voor kinderen én volwassenen. Je vindt
de app in je app-store.
Meegroeiboeken. In deze boeken staan verhalen op
verschillende AVI-niveaus. Zo leest je kind steeds
teksten die steeds een klein beetje moeilijker worden.
Vraag in de bibliotheek naar deze boeken!
Kijk
voor
nog
meer
informatie
op
bibliotheekmb.nl/vakantielezen.
Zie onderaan deze maandbrief voor nog meer
informatie.

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

Gevonden en verloren voorwerpen
Bij de conciërge zijn weer volop kleding, gymtassen,
broodtrommels en overige
gevonden
voorwerpen
gebracht. Deze spullen in de
bakken bij meneer John en
aan de kapstok onder de
trap. Wij verzoeken u
vriendelijk om te controleren of daar spulletjes van uw
kind tussen zitten.
Om u hiertoe de gelegenheid te geven, zullen in de
week van 29 juni tot en met 3 juli alle spullen worden
uitgestald op tafels bij de entree. Voor deze gelegenheid
kunt u via de voordeur naar binnen en mag u het
gebouw in tot de eerste klapdeur. Geeft u elkaar daar
wel de ruimte?
Op 10 juli (na de laatste schooldag) gaan alle niet
opgehaalde spullen naar een goed doel.

Bijlage
Als bijlage bij deze maandbrief ontvangt u een schrijven
van kindervakantiewerk Zand-Wandelbos.

Scroll door naar beneden voor een bericht
van de bibliotheek
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VAN DE BIBLIOTHEEK
De zomerdip & het belang van lezen in de vakantie
Kinderen in groep 3 willen heel graag leren lezen.
Je ziet ze sprongen maken tijdens het schooljaar.
Als de kinderen na de zomervakantie terugkomen
op school, is hun leesniveau ineens gezakt. Dat
noemen we de ‘ zomerdip’.
Lezen moet je blijven oefenen, pas na lange tijd
gaat het vanzelf. Vergelijk het met leren fietsen, of
schakelen tijdens het autorijden: na oefening ga je
automatiseren en dan pas gaat het vanzelf. Om het
lezen vanzelf te laten gaan, is het dus erg
belangrijk om te blijven lezen. Ook als het vakantie
is.
In deze brief geven we tips om ook in de vakantie met
letters, woorden en lezen bezig te zijn.
Hoe lees je met je kind:
• Lees hardop met je kind.
• Praat over de verhalen die je met het kind leest.
• Geef complimenten tijdens het lezen.
• Kies een makkelijker boek als je kind een boek lastig vindt. Je kind moet blijven oefenen, maar het
hoeft geen nieuwe stof te leren: dat gebeurt in het komende leerjaar op school.
• Zoek de moeilijke letters of woorden met je kind op in het verhaal en lees deze woorden samen
hardop. Eventueel kan je kind na afloop van het verhaal de woorden nog eens zelf hardop lezen.
• Geef je kind de kans om fouten eerst zelf goed te lezen. Geef na een paar seconden evt. een kleine
hint en prijs je kind wanneer het lukt om het woord zelf te lezen. Dus: wacht, hint en prijs!
Wat lees je met je kind:
• Lees niet alleen AVI-boeken, maar ook andere boeken die je kind leuk vindt.
• Download de Vakantiebieb-app om in de vakantieperiode gratis digitale boeken te lezen op je tablet,
voor kinderen èn volwassenen! Je vindt de app in de app-store. Na de vakantieperiode zijn veel van de
boeken als e-boek te lenen via de bibliotheek.
• Kleuters die al lid zijn van de bibliotheek mogen drie weken lang gratis digitale prentenboeken van
Bereslim lezen. Met hun biebpas krijgen ze toegang tot de, normaalweg betaalde, site van Bereslim.
http://www.bereslim.nl.
• Kies ‘toneelleesboeken’ en andere ‘samenleesboeken’ om gezellig samen te kunnen lezen (ouder-kind,
broers-zussen).
• In de Bobo, ‘Maan-roos-vis’ en Okki staat in elk nummer een geschikt verhaal. Het maakt niet uit of
het oud of nieuw is!
• Ga samen naar de Bibliotheek en zoek een stapeltje (informatie)boeken uit (Je kind is tot 18 jaar gratis
lid van de Bibliotheek)
• Lees reclamefolders, brochures van attracties, menukaarten enzovoort.
• Luister naar cd’s met verhalen (deze zijn ook, samen met het leesboek, te leen bij de bibliotheek).
• Maak er een spelletje van:
o Nummerbordenspel: van nummerborden letters lezen, deze noteren in een schrift en
met de letters een woord maken. Wie heeft het snelst een woord gemaakt? Je kunt
vooraf een categorie afspreken: een dier, eten/drinken, enz.
o Letterbingo: maak een alfabetkaart. Wanneer je onderweg een letter ziet, mag
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je deze op je kaart wegstrepen. Wie heeft als eerste zijn/haar kaart vol. Bingo! Je kunt
evt. de minder voorkomende letters (c, q, x) vooraf al doorstrepen, afhankelijk van het
land waar je bent.
o Markeer op een landkaart (ANWB) de plaatsnamen langs de te rijden route. Als je de
voorbij die plaats komt, leest het kind de naam hardop voor en streept ‘m weg.
• Lees regelmatig voor of lees stukken samen hardop. Kies dan boeken en
verhalen die je zelf ook leuk vindt.
• Koop een spelletjes- of vakantieboek met letters.
• Maak een 'op-pad-rugzak' met een of twee 'lekkere' leesboeken, stripboeken, informatieve boeken,
een schriftje of letterstickers.
(bron OMJS)
Kijk voor alle info over vakantielezen op bibliotheekmb.nl/vakantielezen
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