MAANDBRIEF
Bulletin 187 – 24 SEPTEMBER 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.
30-09-20
05-10-20
06-10-20
08-10-20
08-10-20
09-10-20
19 t/m 25-10
25-10-20
26-10-20
29-10-20

Start Kinderboekenweek
Studiedag, alle kinderen vrij
Oudergesprekken gr. 3 t/m 8
Oudergesprekken gr. 3 t/m 8
(onder voorberhoud) Thema-uur groep
1-2 van 08:30-09:30 uur
Sluiting kinderboekenweek
Herfstvakantie
Wintertijd gaat in, klok gaat een uur
terug
Deze week hoofdluiscontrole
Maandbrief oktober verschijnt.

Bericht vanuit de directie.
De eerste maand van het nieuwe schooljaar is alweer
achter de rug voor alle kinderen, meneren en juffen.
Voor een aantal leerlingen betekent het een
kennismaking met een geheel nieuwe school
(vierjarigen die voor het eerst komen of kinderen van
een andere basisschool), voor de meesten een nieuw
schooljaar met een andere meneer of juf.
Hoewel het schooljaar prima is opgestart, bleef het
onwerkelijk om nog steeds afstandelijk contact met
ouders te hebben en waren we veel aan het tellen
hoeveel kinderen er waren afgemeld vanwege Coronaachtige klachten, om dit vervolgens door te geven aan
de GGD.
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Welnu, dat laatste is een stuk eenvoudiger geworden. U
heeft waarschijnlijk net als ons vrijdag jl. vernomen, dat
alle kinderen tot 13 jaar gewoon naar school mogen
komen als zij last hebben van lichte klachten zoals een
verkoudheid.
Dit schooljaar is er binnen ons Kindcentrum nog geen
kind of teamlid positief getest op Corona. Zoals ik eerder
aan u berichtte, lukt het ons tot nu toe om de afwezige
leerkrachten telkens te vervangen, maar zal daar vroeg
of laat een eind aan komen en zullen er klassen tijdelijk
thuis komen te zitten. Als voorbereiding maken alle
leerkrachten in eerste instantie nu al pakketjes met
werk voor thuis, terwijl we rekening houden met de
mogelijkheid om wellicht weer online lessen aan te
bieden.
Deze week vinden ook de (Cito)-toetsen plaats, zodat er
van alle kinderen (vanaf groep 3) weer een goed beeld
ontstaat. Met deze gegevens kunnen leerkrachten hun
lessen de komende periode beter afstemmen op wat
nodig is en hebben we de ontwikkeling van uw zoon of
dochter weer goed in beeld.
Ook kijken we weer vooruit naar de Kinderboekenweek,
die binnenkort start. Een mooi en gezellig moment om
aandacht voor boeken te hebben, zowel op school als
thuis.
De uitbreiding van woordenschat en taalontwikkeling
hebben we dit schooljaar bovenaan staan bij de
speerpunten, dus dat komt mooi uit. We zien taal en
woordenschat namelijk als het belangrijkste facet om
ook de andere vakken goed te beheersen, dus de start
bij peuters en kleuters is van groot belang!
Hartelijke groet,
Jean-Pierre van der Horst
directeur

Tel. 013-4670809

Basisschool APP

website www.schoolgesprek.nl of via de app. Ik verwijs
u naar de mail die u hierover ontvangen heeft.
De inschrijving sluit op dinsdag 29 september november
om 12.00 uur.

Aanmelden broertjes/zusjes
Voor de aanmelding van alle broertjes/zusjes die dit
schooljaar nog 4 jaar worden, vragen wij u contact op te
nemen met Monique Hermus voor een intakegesprek.
Monique is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag
bereikbaar via mailadres:
monique.hermus@janligthart.nl.

Vanuit de MR
Heeft u de basisschool app al gedownload op uw
telefoon? Zo kunt u het nieuws over wat er op school
speelt het beste volgen. Bent u dan ook ingelogd? Klik
even op het klasboek en log in als daarom gevraagd
wordt. Zo ontvangt u ook nieuws vanuit de klassen van
uw kinderen en krijgt u ook notificaties en
herinneringen. Heeft u problemen met de app, dan
mag u een mailtje sturen naar juf Judith:
judith.dehaas@opmaatgroep.com

Beste ouders,
Het afgelopen schooljaar is een bijzonder schooljaar
geweest. Een schooljaar met zorgen over de gezondheid
van familie, geliefden en vrienden en een schooljaar van
dingen die we nog nooit hebben meegemaakt. De
kinderen die een periode niet naar school konden met
thuisonderwijs op middelen die we niet goed kennen.
Dit schooljaar is ondanks dat corona nog onder ons is,
relatief rustig en goed begonnen. Het blijft echter een
onzeker jaar en we hopen dat het goed blijft gaan.

CITO E-toetsing september

Wij als MR vinden het ook moeilijk dat wij minder op
school zijn. We spreken docenten, andere ouders en
andere kinderen minder vaak dan dat we zouden willen.

Op maandag 14 september is er een nieuwe CITO LOVS
ronde gestart (groep 4 t/m groep 8).
Dit zijn de toetsen die eigenlijk afgelopen juni
afgenomen hadden moeten worden. Binnen de
Opmaatgroep is er gekozen om de toetsen half
september af te nemen. De normering is hier ook op
aangepast. De resultaten worden gebruikt als
beginsituatie: "Waar staan de leerlingen nu? Waar
moeten we de komende periode op in zetten?"

Terwijl we juist nu graag willen horen waar ouders
tegenaan lopen. Wat gaat er goed, wat kan er beter?
Voor dit soort dingen willen we graag aanspreekpunt
zijn en blijven! Indien je vragen of opmerkingen hebt
dan kun je deze mailen naar
rendierhof.mr@opmaatgroep.com.
Laten we met z’n allen hopen op een fijn jaar voor de
kinderen en weet dat wij er zijn!
Met vriendelijke groet, de MR

Oudergesprekken 6 en 8 oktober
Op 6 en 8 oktober worden de eerste oudergesprekken
van dit schooljaar gehouden. In deze gesprekken wordt
(via Teams) de voortgang van uw kind op school
besproken. Intekenen voor deze gesprekken kan via de
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Kinderboekenweek actie Bruna en Gianotten
Mutsaers
Net als eerdere jaren zijn er weer boekenspaaracties bij
de Bruna en bij Gianotten Mutsaers.
Voor beide boekhandels gelden dezelfde regels:
Als u in de periode van 30 september t/m 11 oktober
een kinderboek koopt bij een van deze winkels, dan kun
je sparen voor je eigen school .
Hoe werkt het? Ouders en/of kinderen kopen tussen 30
sept en 11 oktober een of meer kinderboeken bij Bruna
of bij Gianotten Mutsaers in Tilburg. Ze krijgen dan
natuurlijk een Kinderboekenweekgeschenk cadeau! Ze
leveren de kassabonnen in bij de eigen basisschool. De
school verzamelt alle bonnen. De school levert deze na
de Kinderboekenweek in bij Bruna of bij Gianotten
Mutsaers. Zij tellen de kassabonnen op en schrijven een
cadeaubon uit t.w.v. 20% van het totale bedrag van de
kassabonnen. De school mag nieuwe leesboeken
uitzoeken voor dit bedrag. Voorwaarden:
• De actie geldt alleen bij aankoop van kinderboeken.
• Er mag maximaal 150,- op de kassabon staan.
• Aankopen online tellen niet mee.
• De actie geldt niet in combinatie met andere acties.
• De actie geldt alleen voor consumentenaankopen,
niet voor zakelijke aankopen.
Dus, mocht u in deze periode een kinderboek kopen bij
een van deze winkels, zouden wij dan de kassabon
mogen hebben? Namens alle kinderen: dank u wel!

stokjes en daarna hun familie erin getekend KNAP
HOOR!
De woordkaarten zijn erg in trek en liedjes zingen we
elke dag volop.
We hebben ook een poppenhuis die de kinderen echt
helemaal geweldig vinden. Opa even in bad, samen met
mama in de keuken….
Zo'n dagje kinderopvang wil je zeker niet missen!
Groetjes Team kdv

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.

Vanuit het kinderdagverblijf

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

Na het thema "WELKOM", zijn we nu begonnen met het
thema “Ik en mijn familie"!

Wat mag er in de container:

álle textiel, óók kapotte kleding!
Alle kinderen hebben foto’s van hun familie
meegenomen en deze bespreken we wekelijks. Zo leuk
als
je
ziet
hoe
ze
iedereen
herkennen.
Ook zijn we actief bezig geweest met lijstjes maken en
boeken lezen over Kas naar opa en oma en van Anna en
haar familie.
We mogen ook allemaal zelf op de foto om in ons eigen
gemaakt lijstje te plakken.
Samen met Puk gingen we op de groep in de trein……..
een treintje rijdt op wielen, op wielen, op wielen, op
wielen rijdt een trein. Om de beurt zijn we de
conducteur tot we bij opa en oma zijn… UITSTAPPEN!

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.

Ook de kleinste van de groep, maken kennis met verf en
voel activiteiten en daarna lekker met water spelen!
De grote peuters hebben huizen geplakt van ijsco
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Van bibliotheek ’t Zand:

We starten met een stukje uitleg over vroeger en wat
voorbeeld materiaal en gaan daarna actief aan de slag,
de workshop is geschikt voor de wat grotere kinderen in
de basisschool leeftijd, maximaal 10 kinderen per
workshop.

Activiteiten Kinderboekenweek.
Kom op woensdag 30 september naar de 1e dag van de
kinderboekweek. DAT is leuk, dan trap je het grote
boekenfeest mee af én ben je er als 1e bij.
Je beleeft een grappige voorstelling van Oma Nellie.
Oma Nellie heeft haar zolder opgeruimd en duikt in de
geschiedenis van het kinderboek!
In oude dozen ontdekt ze oude spullen ( van toen ze zelf
nog een kind was), ook van haar ouders ( dus nog
ouder), haar eigen 1e kinderboek ( versleten en
vergeeld) én ze ontdekt houtskool, een kroontjespen,…
Oma ‘reist” door Kinderboekentijd. We vieren nu ( in
2020) alweer 66 jaar kinderboekenweek, maar wat lazen
de kinderen 66 jaar geleden. En hoe lazen ze?
Zonder tablet, zonder computer.
Oma speelt Annie MG Schmidt ( dat is een hele
beroemde mevrouw, een kinderboekenschrijfster), ze
vertelt over Arendsoog en ze zingt over Rupsje
Nooitgenoeg én heel veel titels die we ALLEMAAL
kennen!
Je komt NIETS te kort tijdens deze voorstelling door
Janine, met veel humor én een klein tikje kindercabaret!
Duur: 40 tot 45 minuten, met veel interactie en ruimte
voor zang, dans en meespelen.
Geschikt voor: oudste peuters 3 +, kleuters en kinderen
tot maximaal 8 jaar.
Er is ruimte voor 30 kinderen én hun ouders / verzorgers
zijn ook welkom.
Jeugdtheater van Niks & van Alles
Oisterwijk
www.vanniksenvanalles.nl
**************
Activiteit 9 oktober 15 uur tot 16.30 uur.
Bibliotheek ’t Sant in Tilburg, contactpersoon Christel
Verhoeven.
Workshop Cave Art
We gaan terug naar vroeger, schilderen en tekenen met
natuurmaterialen zoals zij dat 15.000jaar geleden ook
deden, in grotten en op rotsen.
We gaan met houtskool en pigmentpoeder aan de slag
op een A3 papier.
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Creatieve groetjes Monique Smulders - Krejakids013

Jeugdtandverzorging
Samenwerkende Tandartsen
Junior
Tilburg-Noord
(Jeugdtandverzorging Tilburg)
is
een
tandartspraktijk
speciaal voor kinderen
De voordelen voor schoolgaande kinderen:
- Als extra service halen we kinderen op van school en
brengen ze terug na de behandeling.
- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen,
we werken volgens de Gewoon Gaaf
methode.
- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet
momenten
betekenen voor je tanden.
- Wij sturen u na de behandeling een kort verslag.
- Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig
heeft dan
bespreken we dat met u.
- De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden
vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten
geldt geen eigen risico. Kosten voor een beugel en
kroon- en brugwerk vallen niet onder de
basisverzekering.
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de
jeugdtandverzorging? Voor meer informatie of
aanmelden kunt u onze website bezoeken
www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl of contact met ons
opnemen: 013-5430533. Wij laten u graag de praktijk
zien en beantwoorden al uw vragen!
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg – Noord
Monteverdistraat 69 5049 EV Tilburg
Telefoon: 013-5430533
E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl

Tel. 013-4670809

Bijlage:
Als bijlagen bij deze maandbrief vindt u 2 flyers van
sportschool 013.nl

-

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