MAANDBRIEF
Bulletin 188 – 29 oktober 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.
04-11-20
26-11-20

Uit groep 6: Yfke Groenen, Mario Heefer, Pascal
Houben,
Uit groep 7: Hiba Pals (voorzitter), Artina Soleimani,
Nada Krizi,
Uit groep 8: Yasmine Pals (secretaris), Youssra Pals
(penningmeester), Ruth Sahertian.
Voor alle kinderen veel succes en plezier gewenst dit
jaar!

Onderwijsnest JLR 2020-2021

Studiedag, alle leerlingen vrij
Maandbrief november verschijnt

Kinderraad 2020-2021

De kinderraad voor schooljaar 2020-2021 is
geïnstalleerd. Vanuit alle groepen 6, 7 en 8 zijn er
verkiezingen geweest om de groepen zo goed mogelijk
te kunnen vertegenwoordigen. Alle kinderen uit de
bovenbouw zijn kritisch geweest op vaardigheden als
debatteren en presenteren, zodat er weer een mooi
clubje staat voor dit schooljaar.
Het eerste overleg is inmiddels al achter de rug.
Voor dit schooljaar zijn gekozen:
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Beste ouders/verzorgers,
Graag stellen wij ons even voor. Wij zijn studenten van
FHKE PABO Tilburg en samen het nieuwe onderwijsnest
van schooljaar 2020-2021 op Jan Ligthart Rendierhof.
Ons onderwijsnest is dit jaar erg divers. Zo bestaan wij
uit voltijders en deeltijders, uit studenten die aan het
begin en het eind van hun opleiding staan en ook
verschillende achtergronden en interesses hebben. Wij
zijn allemaal op dinsdag en daarnaast één of meerdere
dagen per week te vinden in vaste groepen door de hele
school. Wij kijken ernaar uit om dit jaar lessen te
verzorgen, veel te leren en natuurlijk om met uw kind
een fijn jaar tegemoet te gaan.
Groetjes,
Onderwijsnest JLR

Tel. 013-4670809

Vanuit de RT
Na de herfstvakantie start een nieuwe RT-periode. Als
uw kind in deze periode RT krijgt, dan wordt u middels
een brief geïnformeerd. Deze week worden de brieven
aan de kinderen meegegeven.
Juf Carlijn en juf Marloes

Wij zijn in elk geval enorm trots op de kinderen, jullie
ook? Bekijk hierbij de oproep en de adviezen aan onze
minister president.
https://www.youtube.com/watch?v=-h1TY1nyZhA
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/tilburgse-children-forthe-future-presenteren-adviezen-voor-regering-aanburgemeester-weterings~a74505b78/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3274568/tilbu
rgse-kinderen-aan-rutte-de-coronaregels-mogenstrenger

Kinderboekenweek

Het bijbehorende persbericht vindt u in de bijlage

De Kinderboekenweek is
een jaarlijks terugkerende
'week' van tien dagen in
september/oktober.

Peuter- en kinderopvang

Dit jaar hadden wij het thema: En toen?
De opening was ontzettend leuk met alle dansers uit
groep 8! Er zijn heel veel leeskilometers gemaakt. Ook
hebben de kleuters leuke spelletjes mogen doen samen
met de pabo-stagiaires. Het was weer een feest!

Kinderen adviseren premier Rutte
van: Bibliotheek Midden Brabant

De peuteropvang biedt voor kinderen vanaf 2 jaar de
kans om te spelen met leeftijdsgenootjes en zich te
ontwikkelen tot kinderen die klaar zijn voor de
basisschool. We hebben ruimte voor maximaal 16
kinderen op de peutergroep.
Samen met de kinderdagverblijfgroepen vormt
Wijsheid, Liefde en Geduld de basis van ons
kindcentrum op de begane grond. Net als in het gehele
kindcentrum stimuleren we ook hier samen spelen. De
peuters uit de verschillende groepen spelen samen in de
hal, buiten en in de gymzaal, zo komen ze naast de
kinderen in hun eigen groep ook kinderen tegen die ze
niet zo goed kennen.
Kinderen groeien op in een vertrouwde omgeving, waar
de overgang van baby, naar peuter, naar kleuter klein is.
We hebben een open en transparante verbinding tussen
de kinderopvang en de school. Daarnaast is er een
nauwe samenwerking tussen de pedagogisch
medewerkers en de leerkrachten en wordt er zowel bij
de kinderopvang als op school gewerkt met dezelfde
thema’s. Deze samenwerking stimuleren we ook bij de
kinderen; samen lezen, samen de typecursus volgen,
samen spelen, etc.
Want samen leven is het belangrijkste wat we de
kinderen kunnen bijbrengen!

Eén jongen van onze school (Jayden, 11 jaar) heeft de
afgelopen zes weken op zondag niet stilgezeten. Hij
heeft namelijk gewerkt aan adviezen aan premier Rutte
over de nieuwe anderhalve meter samenleving.
Burgemeester Theo Weterings heeft op 12 oktober in de
LocHal beloofd deze adviezen aan een van de ministers
of de premier over te brengen. Maar om het nog extra
onder de aandacht te brengen vragen we u om dit
bericht en de video mee te delen en premier Rutte te
taggen. Zo vergroten we de kans op een reactie.
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Neemt u eens een kijkje op:
https://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/rendierhof

Tel. 013-4670809

Hoofdluis
Na elke vakantie vindt er op school een
hoofdluiscontrole plaats. Op dit moment is dat niet zo,
ouders mogen immers tijdelijk niet in school komen.
In deze tijd van het jaar marcheren de hoofdluizen weer
vrolijk binnen op de hoofden van de kinderen.
Dat is heel vervelend, maar het is niet of nauwelijks te
voorkomen en je hebt gewoon pech als het je overkomt.
Daarom willen we u vriendelijk doch dringend vragen
om geregeld zelf het hoofd van uw kind na te kijken op
hoofdluis. In de bijlage vindt u een folder van het RIVM
waarin staat hoe u dat het beste kunt doen en wat u
kunt doen als uw kind hoofdluis heeft.

Bijlagen bij deze maandbrief:
-

125 leerzame apps en websites voor kinderen
van 4-12 jaar.
Krant “week van de kindermishandeling”
Folder hoofdluis RIVM
Persbericht ‘kinderen adviseren premier Rutte’

-

Najaar textielactie gemeente Tilburg
Van 9 t/m 16 november doen wij weer mee met de
najaarstextielactie van de gemeente Tilburg.
Op maandag 9 november worden de kledingcontainers
op school neergezet. Vanaf 12.00 uur kunt u uw kleding
in gesloten zakken inleveren. Op maandag 16 november
worden de containers weer opgehaald.
Bij het ophalen van de containers worden deze
gewogen. Per kilo ontvangt de school een bedrag. De
Kinderraad beslist wat er met dit bedrag gedaan wordt.

Dus, als u de kleding kasten
weer gaat opruimen, denkt
u dan aan ons? Wij willen
uw oude textiel graag
hebben!

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

Wat mag er in de container:

álle textiel, óók kapotte
kleding!
Daar
worden
bijvoorbeeld
poetsdoeken
en
isolatiemateriaal van gemaakt.
Dus ook: schoenen (gepaard!), zachte knuffels, dekens,
handdoeken, kussenslopen, hoeden, petten, lakens,
tafelkleden, gordijnen, enzovoorts!
Wat mag niet in de textielcontainer?
Vloerbedekking (mag bij grof huisvuil), zwaar vervuilde
kleding (olie-, verfvlekken of nat) mag bij restafval.
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