MAANDBRIEF
Bulletin 184 - MEI 2020

Maandbrief

Rapporten en rapportgesprekken

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

In de week na de junivakantie ontvangt u ook bericht
over de rapporten en rapportgesprekken die gepland
staan in juni.

Belangrijke data.
12 juni
23 juni
25 juni
25 juni
26 juni
26 juni

werkmap groep 1-2
wordt meegegeven
OVM-gesprekken groep 1-2
OVM-gesprekken groep 1-2
Maandbrief juni
Rapporten groepen 3 t/m 7 worden
meegegeven
Publicatie klassenlijsten

De school vanaf 8 juni
Nadat de kinderen volgende week na Pinksteren vrij zijn
(zie hiervoor de mail van vorige week), hopen we
iedereen op maandag 8 juni weer te zien en zullen de
kinderen weer herenigd kunnen worden met hun
klasgenootjes, die nu op andere dagen op school
komen.
Het bericht vanuit het kabinet is, dat alle kinderen van
de basisscholen weer vijf hele dagen naar school gaan.
Graag had ik u willen informeren over de afspraken en
regels die we vanaf 8 juni gaan hanteren. De richtlijnen
ten aanzien van afstand en hygiëne bijvoorbeeld,
zouden op woensdag 27 mei worden gecommuniceerd
voor heel Nederland.
Op dinsdag kwam echter het bericht, dat dit nog niet
gereed is en de scholen nog moeten wachten met het
maken van afspraken. U zult dus na deze maandbrief
nog een mailing ontvangen over de wijze waarop onze
school de deuren weer opent op 8 juni.
Jan Ligthartschool Rendierhof, Prof. Verbernelaan 5, 5037 AD TILBURG.

Inleveren geleende laptops
De van school geleende laptops en chromebooks
moeten op 8, 9 of 10 juni aanstaande bij de leerkracht
van uw kind worden ingeleverd.
We verwachten dat het apparaat aan de buitenkant is
schoongemaakt.
Vergeet u ook niet om de oplader mee te nemen!

Tehatex thuis
De kinderen zijn al weer voor de derde week terug op
school. Er is heel hard gewerkt in de periode dat ze thuis
waren en niet alleen voor de reken- en taalvakken! Ook
op het creatieve vlak is er van alles gebeurd!
Voor het vak Tehatex oftewel Beeldende Vorming
hebben we elke week een leuke lesbrief gestuurd
waarmee heel wat kinderen aan de slag zijn gegaan als
welkome afwisseling voor al het leerwerk. Enkele leuke
resultaten van de leerlingen zijn hier te zien.
‘Groetjes Per Post’, maak een beeldbrief, was de eerste
opdracht. Wat is er mooier om juist in deze tijd voor een
speciaal iemand een
unieke kaart te
maken! Heel wat
opa’s en oma’s zijn
vast blij geworden
van de mooie collage
kaarten
die
de
kinderen gestuurd
hebben.
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Voor ‘Mijn Mini-kamer’ hebben de kinderen een eigen
kamertje mogen ontwerpen met behulp van een
kartonnen doos. Het leuke aan deze opdracht was dat je
gewoon door kon bouwen; meerdere dozen op elkaar
en er ontstond een heel huis of een flat! Sommigen zijn
hun droomhuis nog steeds aan het uitbreiden! Hou ons
op de hoogte!

Vakanties en vrije dagen 2020-2021

‘Knappe Koppen’ leggen, vonden heel veel kinderen
superleuk om te doen; het was een groot succes!
Gezichten herkennen in de alledaagse dingen om je
heen en zelf met losse voorwerpen uit je omgeving
gekke koppen leggen was de opdracht. Dat je hier ook
heel veel lol mee kunt beleven bleek wel uit de
geweldige foto’s die ingestuurd werden.

Studie-/werk-/vrije
middagen:
alle
leerlingen vanaf 12.00 uur vrij:
Vr 12-02-2021
Do 04-03-2021
Vr 23-04-2021
Wo 21-07-2021

Bij de opdracht ‘Bootje Varen’ was het de bedoeling dat
je een bootje van afvalmaterialen maakte en dat moest
kunnen drijven in het water. Hiervoor moest je creatief
én technisch te werk gaan. Er zijn hele mooie boten
gemaakt; van stoere piratenschepen tot vrolijke
plezierbootjes.
Met de opdracht ‘Opgeruimd staat Netjes’ konden
kinderen aan de slag met ordenen en rangschikken. De
grappige fotografie van beeldend kunstenaar Ursus
Wehrli diende als
voorbeeld. Ook hier
waren er geweldige
resultaten; de bos
bloemen die op een
nieuwe manier werd
‘opgeruimd’ door alle
steeltjes
en
bloemblaadjes
op
grootte of kleur te ordenen was hiervan een goed
voorbeeld.
We zijn heel trots op alle mooie werken die de kinderen
met of zonder hulp hebben gemaakt. We hebben gezien
dat er veel plezier aan beleefd is.
Heb je er één gemist? De lesbrieven zijn nog op te
vragen via juf Trudy en juf Rian.
Hieronder vindt u een linkje voor de tehatex lesbrieven
zodat u of de kinderen ze nog kunnen op zoeken als u
dat wilt.
Link naar de lesbrieven: https://qrgo.page.link/jEjUi
Of via een QR-code die je kunt
scannen:

Studiedagen: alle leerlingen hele dag vrij:
Ma 05-10-2020
Wo 04-11-2020
Vr 18-12-2020
Do 21-01-2021
Vr 02-04-2021
Ma 26-04-2021
Di 25-05-2021
Vr 23-07-2021

Overige afwijkende momenten:
Op donderdag 17-12-2020 is er een Kerstviering van
17.00-19.00 uur. Deze is verplicht voor alle leerlingen.
Definitief vakantierooster:
1e schooldag schooljaar 2020-2021:
Maandag 24-08-2020
Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie
21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 15-02-2021 t/m 19-02-2021
Tweede Paasdag 05-04-2021
Koningsdag
27-04-2021
Meivakantie
03-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinksteren
24-05-2021
Lesvrije week
14-06-2021 t/m 18-06-2021
Zomervakantie 26-07-2021 t/m 03-09-2021

Aanmelden broertjes/zusjes
Voor de aanmelding van broertjes en/of zusjes van
leerlingen van onze school voor schooljaar 2020-2021,
vragen wij u contact op te nemen met Monique Hermus
voor een (evt. telefonisch) intakegesprek. Het gaat om
kinderen die 4 jaar worden in de periode mei 2020 tot
en met mei 2021.

Aanmelden kan onder andere via de app (onder het
kopje ‘onze school’) of via de mail:
monique.hermus@opmaatgroep.com.
Monique werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

Prietpraat
Juf: “Kyan, eet jij je korstjes niet op?”
Kyan (6 jaar): “Nee juf, ik hoef later echt niet te fluiten”.
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Tijdens de zomervakantie zal Kindcentrum Rendierhof
voor de zevende keer een “Zomerschool” organiseren.
De zomerschool is voor groep 1 t/m 5. Bij de
Zomerschool volgen kinderen in de zomervakantie
allerlei activiteiten waarbij op een speelse manier
aandacht is voor taal en rekenen. De Zomerschool is dit
jaar van 13 juli tot en met 24 juli. De leerkrachten
hebben hierin een selectie gemaakt en de
desbetreffende ouders zijn hiervan al op de hoogte
gesteld.
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Met vriendelijke groet,
namens het hele team van Kindcentrum
Rendierhof,
Jean-Pierre van der Horst,
directeur Jan Ligthartschool Rendierhof
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