MAANDBRIEF
Bulletin 200 – NOVEMBER 2021

Ouderbijdrage praktisch
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.
3-12-21 Sinterklaas op school
6-12-21 Lessen starten om 09:30 uur
23-12-21 Maandbrief december verschijnt
23-12-21 Kerstviering van 17:00-19:00 uur
24-12-21 Leerlingen hele dag vrij
25-12-21 t/m 9-01-2022 Kerstvakantie

Bericht vanuit de directie: ouderbijdrage
In deze maandbrief ontvangt u als bijlage de informatie
over de ouderbijdrage.
U kunt erin lezen wat er wordt bekostigd uit deze
bijdrage en wie er toeziet op een goede besteding.
Vorig jaar is er een aantal evenementen niet
doorgegaan of was dit sober van opzet, vanwege
Coronamaatregelen. Daardoor heeft er restitutie
plaatsgevonden en heeft elke betalende ouder de helft
van het bedrag retour ontvangen. Mocht er ook dit
schooljaar weer sprake zijn van het annuleren van
vieringen, zullen we samen met de MR weer komen tot
een regeling met terugstorting.
Met het oog op de aanstaande feestmaand en in het
voorjaar de schoolreizen, hoop ik dat we uw bijdrage
weer spoedig mogen ontvangen.

Zoals u al in het stuk “vanuit de directie” heeft kunnen
lezen, wordt ook dit jaar weer een ouderbijdrage
gevraagd.
Het bedrag is hetzelfde gebleven als voorafgaande
jaren, namelijk € 75,00.
Wij vragen u vriendelijk dit bedrag voor 1 januari over te
maken naar bankrekening nummer NL24RABO
0143.283.561 ten name van “St. Opmaatgroep
JLRendierhof”. Wilt u bij betaling alstublieft de naam en
groep van uw kind vermelden?
Heeft u een factuur nodig voor Stichting Leergeld? Wilt
u dan een mail sturen naar:
mirjam.dekort@opmaatgroep.com.
Graag met vermelding van de naam en groep van uw
kind. Dan zorg ik ervoor dat u deze factuur ontvangt.
In de bijlage vindt u meer informatie over het hoe en
waarom van de ouderbijdrage.

Cultuur op Rendierhof
Ook deze maand weer veel activiteiten rondom cultuur
op onze school. Meneer Jelle is begonnen met een echt
schoolkoor met de kinderen van de middenbouw en hij
heeft zijn handen er vol aan. Heel veel kinderen hebben
zich opgegeven en met een meer dan volle klas weet
meneer Jelle ze enthousiast te begeleiden. Helaas
hadden te weinig kinderen van de bovenbouw zich
aangemeld.
Ook juffrouw Maartje is een paar weken druk bezig
geweest met drie kinderen die zich opgegeven hadden
voor het schoolorkest. Heel fijn dat deze kinderen een
paar lessen gehad hadden van juffrouw Maartje, maar
het zijn helaas te weinig kinderen om een echt orkest te
kunnen maken.
Door de oplopende coronacijfers hebben we helaas niet
kunnen genieten van de optredens bij Rendierhof Got
Talent. Hopelijk gaat het later in het jaar wel lukken.
John Dommeck, Cultuurcoördinator
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Sinterklaas 2021

Sinterklaas is weer in het land en dat is natuurlijk weer
één groot feest! Vrijdag 3 december komt de Sint met
zijn pieten op bezoek bij ons Kindcentrum en daar zijn
we natuurlijk ontzettend blij mee! Om ervoor te zorgen
dat we allemaal kunnen genieten van de aankomst van
Sinterklaas willen we dat alle leerlingen om 08:20 uur op
school aanwezig zijn. De kinderen mogen hun jas bij
binnenkomst aanhouden. Omstreeks 08:35 uur gaan we
met de hele school naar buiten om de Sint en zijn pieten
te verwelkomen.
We zouden het leuk vinden als u er ook bij bent
wanneer de Sint met zijn pieten arriveert. Houd 3
december alstublieft rekening met parkeren zodat de
Sint ruim baan heeft en het niet ten koste gaat van het
zicht voor de kinderen. We willen u vragen om aan de
overkant van de straat te wachten. Zodra de Sint met
zijn pieten op het plein is, kunt u rustig oversteken en
achter het hek plaatsnemen. Denk hierbij aan de 1,5
meter!
Sint blijft de hele dag binnen ons Kindcentrum. De
groepen 1 t/m 4 gaan per groep bij de Sint op
bezoek. De groepen 5 t/m 8 zijn deze dag druk met het
bewonderen en uitpakken van de surprises die ze voor
elkaar hebben gemaakt.
Hopelijk genieten jullie thuis op 5 december allemaal
van een gezellige pakjesavond. Omdat we ervan
uitgaan dat kinderen deze dag wat later in bed liggen
dan normaal, mag iedereen op maandagochtend een
uurtje langer blijven liggen. De lessen starten op 6
december pas om 09.30 uur!

Mijn naam is Sanne de Jong. Ik ben vierdejaars
pabostudent. Het komende jaar zal ik stage lopen in
groep 6a bij Paula.
Mijn naam is Jasmijn Kimenai. De komende maanden
ben ik op maandag en dinsdag te vinden in groep 8a bij
meneer John. Ik ben 19 jaar oud, woonachtig in Tilburg
en momenteel derdejaars student op de pabo. Ik heb
het heel erg naar mijn zin op de pabo en kan eigenlijk
niet wachten om over een aantal jaartjes ook echt zelf
voor de klas te staan. In mijn vrije tijd luister en maak ik
graag muziek met mijn ukelele, kook ik graag en ben ik
graag met familie en vrienden. Ik kijk er naar uit om nog
meer met en van de kinderen te leren. Wie weet tot
ziens!
Mijn naam is Luuk Matthijssen, ik ben 20 jaar, ik kom uit
Tilburg en ik ben een student aan Pabo Fontys Tilburg. Ik
zit in mijn eerste jaar en heb ontzettend veel zin om hier
zoveel mogelijk kneepjes van het mooie vak van
leerkracht te gaan leren. Ik ga de komende tijd
meelopen met de ontzettende leuke klas 1-2 G en dat is
een ontzettende uitdaging voor mij, maar dat houdt mij
niet tegen, uitdagingen pak ik graag met beide handen
aan!
Ik ben Ella en een deeltijd-flex student die nu in het
vierde studiejaar zit. In de afgelopen jaren heb ik op
verschillende scholen stage gelopen en al diverse
groepen verkend, o.a. groep: 1/2, 4, 5 en 7. Door op
deze leerplekken te mogen zijn heb ik tot nu mooie en
uitdagende ervaringen verzameld. Op dit moment loop
ik stage in groep 1/2 C. Er voor de kinderen zijn en ze
iets leren is altijd mijn wens geweest. In mijn
geboorteland Polen heb ik o.a. pedagogiek gestudeerd
met muziek als specialisatie. Naast studeren hou ik me
o.a. bezig met vrijwilligerswerk op de MST-taalschool. Ik
schilder graag, maak muziek samen met mijn zoon en
werk in mijn moestuin.

Stagiaires
Ook dit schooljaar lopen er studenten van Fontys
Hogeschool Kind en Educatie stage bij ons op school. De
stagiaires stellen zich voor:
Hoi ik ben Caroline Henkes. Ik ben 38 jaar, getrouwd en
heb een zoon(9) en een dochter(7). Ik ben geboren in
Goirle, maar woon nu in Oisterwijk. Ik doe de
deeltijdopleiding van de Pabo, bij de Fontys in Tilburg. Ik
loop stage bij Juf Hetty in groep 5b.
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Hoi allemaal, ik ben Laurens en 22 jaar. Ik woon al een
tijdje op mezelf in Tilburg en heb al 4 jaar stage gelopen.
Vorig jaar heb ik al stage mogen lopen op Jan Ligthart
Rendierhof in groep 7 en dit jaar doe ik dat gezellig nog
een keer. Ik wil graag leerkracht worden, zodat ik een
bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen.
Ik kijk uit naar een fijn en leerzaam schooljaar. Wie weet
tot snel!
Tel. 013-4670809

Ik ben Femke Kusters en ik kom dit jaar op jullie
basisschool stagelopen. Ik woon samen met mijn ouders
en hond in Bergen op Zoom. Dit jaar ben ik begonnen
aan mijn 2e jaar aan de PABO bij fontys in Tilburg. Ik ben
dit schooljaar begonnen in groep 1/2H bij juf Tessa,
waar ik het al super naar mijn zin heb. In februari wissel
ik van klas en ik ben benieuwd waar ik dan mag gaan
kijken. Ik loop stage op de dinsdag en op de woensdag.
Als ik mij niet bezighoud met de PABO vind ik het leuk
om te lezen, te koken en te zwemmen. Ik kijk er naar uit
om nog veel leuke momenten mee te maken hier op het
Rendierhof!
De volgende studenten lopen ook stage bij ons: In groep
1-2a: Rick van Gestel, in groep 1-2f: Boris Loonen en in
groep 4a: Ruben van Eijck.
We wensen de studenten een fijne en leerzame tijd toe
op onze school.

Bijlage(n):
Als bijlage(n) bij deze maandbrief vindt u:
- Informatie over de ouderbijdrage

-

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