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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.  
 
24 t/m 28-10 Herfstvakantie 
30-10 Wintertijd gaat in, klok gaat een uur  

terug 
31-10 Deze week hoofdluiscontrole 
09-11 Studiedag, leerlingen vrij  
11-11 Thema-uurtje van 08:30-09:30 uur 
13-11 Intocht Sinterklaas 
16-11 Rendierhof’s got talent 
22-11 Open ochtend 
22-11 Voorstelling groep 3 
24-11 Maandbrief november verschijnt. 

 
Bericht vanuit de directie 
 
Remedial Teaching (RT) 
Na de herfstvakantie zal de structuur voor remedial 
teaching op onze school veranderen. 
Juf Marion en juf Carlijn bieden nu de ondersteuning voor 
rekenen en taal in de groepen 3 tot en met 8. Juf Corry 
doet dit in groep 1-2 en de juffen Martine en Janneke zijn 
verantwoordelijk voor de taalactivering bij kleuters. 
Omdat juf Marion per 1 november niet meer werkzaam 
is bij ons, hebben we nagedacht over een nieuwe stijl die 
beter past bij onze schoolontwikkeling. Kinderen die 
lezen via Bouw en een leesdossier opbouwen, dat 
verantwoord moet worden, zullen nog via een rooster 
begeleid worden. De ondersteuning op reken- en 
taalgebied zal meer in de klas plaats gaan vinden.  
Vanuit onderzoek weten we, dat directe feedback geven 
en hoge verwachtingen hebben van kinderen twee van 

de meest effectieve werkwijzen zijn om goede 
leerresultaten te bereiken. 
Het past daarom beter, om leerlingen kortdurend op een 
bepaald onderdeel te ondersteunen in de klas. Het is 
minder stigmatiserend en, als kinderen die zwakker zijn 
in rekenen bij een bepaald onderdeel wel goed 
meekunnen met de klas, gaat de aandacht uit naar 
anderen op dat moment. 
Als ouder weet u hierbij, dat de huidige indeling van 
kinderen niet meer gehanteerd zal worden na de 
herfstvakantie. 
 

 
Kinderraad 2022-2023 
 

 
De Kinderraad voor dit schooljaar is geïnstalleerd. In 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 deze ochtend 
geweest. 
Voor dit schooljaar zijn gekozen: 
Uit groep 6: Ize, Disheamely, Jazzlyn, Mila 
Uit groep 7: Haley, Asiya, Hikke 
Uit groep 8: Beyonda, Pepijn (groep 8b heeft nog niet 
gekozen) 
 
Voor alle kinderen: veel succes en plezier gewenst dit 
schooljaar! 

http://www.rendierhof.nl/


Jan Ligthartschool Rendierhof,  Prof. Verbernelaan 5, 5037 AD   TILBURG.  Tel. 013-4670809 

 

Start schooldag om 08:30 uur 
 
Graag willen we nogmaals 
onder de aandacht brengen  
dat de lessen starten om 
08:30 uur. 
Het valt ons op dat er 
leerlingen zijn die pas na 8.30 
uur op school zijn, dat is te 
laat. Om 8.30 uur starten de 
lessen en dan gaat de deur van de klas dicht. Het is dus 
belangrijk dat alle kinderen op tijd in de klas zijn en dat 
ouders uiterlijk om 8.30 uur het schoolgebouw verlaten. 
 
U mag uw kind dagelijks tot aan de klassendeur brengen. 
Voor de groepen 1-2 geldt dat ouders 2x per week tijdens 
de inloop (van 8:20u-8:30u) een kijkje mogen nemen in 
de klas. 
De leerkrachten van groep 1-2 hebben u al op de hoogte 
gebracht om welke dagen het gaat. 

 

 
Voorleeswedstrijd 
 
Tijdens de Kinderboekenweek 
werd in de groepen 7-8 in elke 
klas een voorleeswedstrijd 
georganiseerd. De winnaars van 
de klas streden op de laatste 
vrijdag van de 
Kinderboekenweek tegen elkaar 
in de gymzaal.  
Er is door alle leerlingen enorm 
goed voorgelezen.  
De keuze was dit jaar weer erg 
lastig voor onze vakjury, bestaande uit meneer Jean-
Pierre, meneer Ivo en juf Laura.  
Jayden uit groep 8B ging er dit jaar met de winst van door. 
Gefeliciteerd Jayden! Vanzelfsprekend ook 
complimenten voor alle leerlingen die hebben 
meegedaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoofdluis 
 
Na elke vakantie vindt er op 
school een hoofdluiscontrole 
plaats. 
In deze tijd marcheren de 
hoofdluizen weer vrolijk binnen 
over 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 
 

- Folder RIVM over hoofdluis 
 
 

 

 
 

Fijne herfstvakantie gewenst! 
namens het hele team van 
Kindcentrum Rendierhof, 
Jean-Pierre van der Horst, 

directeur  
Jan Ligthartschool Rendierhof 
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