MAANDBRIEF
Bulletin 198 – SEPTEMBER 2021

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.
5 okt. Dag van de leerkracht
6 okt. Start Kinderboekenweek (t/m 15-10)
11 okt. Voorstelling groepen 3
12 okt. Studiedag, leerlingen vrij.
21 okt. Maandbrief oktober wordt verzonden.
25 t/m 29 oktober Herfstvakantie

kinderen op het plein op en kinderen van groepen 3 t/m
8 gaan zelfstandig naar binnen. Voor de nieuwe
leerlingen lopen de leerkrachten van groep 1-2 naar het
hek om de leerling bij de ouders op te halen en een kort
praatje met de ouders te maken.
Inloopweek
Om toch tegemoet te komen aan de behoefte van
ouders, kinderen en leerkrachten om in contact met
elkaar te zijn, gaan we als pilot werken met
‘inloopweken’. In een periode tussen de vakanties wordt
steeds een week gepland waarbij ouders hun kind naar
de klas mogen brengen tussen 8:20u-8:30u.
De eerste inloopweek vindt plaats in week 48 (29
november- 2 december). We vinden het belangrijk om
voorlopig voorzichtig te blijven. Ook met ouders in de
school. Daarom gaan we de eerste inloopweek
organiseren met een intekenlijst waarbij u een of enkele
dagen kunt kiezen om uw kind naar de klas te brengen,
zodat er niet teveel ouders tegelijk de school in komen.
De leerkracht van uw kind informeert u tijdig over het
inschrijven.

Bericht van de directie
Brengen van de kinderen en inloopweken
Door corona zijn er verschillende maatregelingen
genomen de afgelopen 1,5 jaar. Van sommige
maatregelingen zijn we blij dat we ervan af zijn, maar
sommige zijn beter dan hoe we het deden voor corona.
Die willen we graag vasthouden. Bijvoorbeeld het
brengen van kinderen naar school iedere ochtend,
waarbij ouders bij het hek afscheid nemen van hun kind.
Een aantal voordelen die we zien:
Kinderen komen rustiger en ontspannen binnen.
Hierdoor is er meer rust in de school.
Meer effectieve lestijd. We kunnen bij
binnenkomst meteen starten met de les.
Kinderen zijn zelfstandiger en zorgen beter voor
hun spullen.
Na de versoepelingen van 25 september hebben wij als
school besloten om de breng- en haalmomenten zo veel
mogelijk te laten zoals u de afgelopen tijd gewend bent.
Dat betekent afscheid nemen bij de poort op het
schoolplein. Leerkrachten groepen 1-2 vangen de
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Ouderhulp
Gedurende het jaar zullen we regelmatig hulp nodig
hebben bij (buitenschoolse) activiteiten. Denk hierbij
aan
knutselactiviteiten,
spelletjesmiddagen
of
uitstapjes. Het is fijn als iedereen een steentje bijdraagt;
kinderen vinden het vaak erg leuk als u er bent. Houd
hiervoor uw e-mail en de schoolapp van Jan
Ligthartschool Rendierhof in de gaten. Hierop komen
ook regelmatig andere mededelingen voorbij.

Tel. 013-4670809

Gesprek groepsleerkracht
Indien u een gesprek met de groepsleerkracht wilt,
vragen wij u om hiervoor een afspraak te maken. Dit kan
via e-mail of telefonisch na schooltijd. Korte vragen kunt
u ook stellen na schooltijd door even contact te maken
met de groepsleerkracht die op het plein staat. Graag
even wachten tot alle kinderen zijn opgehaald.
Leerkrachten groep 1-2 begeleiden de kinderen iedere
middag naar buiten. Leerkrachten van groep 3 t/m 8 zijn
twee keer per week op het plein te vinden na schooltijd.
Corona
Tot slot kan ik u mededelen, dat er dit schooljaar twee
keer een leerling positief heeft getest op Corona en
deze leerling in quarantaine ging, zonder dat de rest van
de klas naar huis hoefde. De GGD bekijkt in dat geval of
er meer kinderen zijn, die in de besmettelijke periode
lang dicht in de buurt zijn geweest.
Waar kinderen voor de zomer bij een lichte verkoudheid
nog thuis moesten blijven, geldt nu ook dat kinderen
met deze klachten wel op school mogen komen.
Lerarentekort
In een aantal klassen zult u als ouder intussen hebben
gemerkt, dat het lerarentekort ook bij ons goed
voelbaar is. We hebben momenteel te kampen met
enkele structurele vacatures, maar ook met enkele
langdurig zieke collega's.
Alle zeilen worden bijgezet om de klassen dagelijks goed
bemand te hebben en zicht te houden op de kwaliteit
van onderwijs. Maar het kost veel moeite. Zodanig dat
we soms een groep opsplitsen over meerdere groepen
in de betreffende bouw, of collega's met andere taken
verzoeken een dag les te geven. Op korte termijn een
oplossing, maar op lange termijn zorgwekkend, als er
extra aanbod voor kinderen of ondersteuning wegvalt.
Mocht u daarom in uw familie- of kennissenkring
iemand kennen, die een bevoegdheid heeft om les te
geven en ons incidenteel of structureel wilt helpen, zou
het heel fijn zijn als we die kunnen benaderen.
Meld u dit dan via rendierhof.info@opmaatgroep.com
Alvast bedankt voor het meedenken!

voedingscentrum, KVLO en het Trimbos-instituut. Denk
bijvoorbeeld aan vakleerkrachten voor de gymlessen, de
(gym) methode waarmee gewerkt wordt, aanbod van
naschoolse sport, vakantietoernooien en clinics. Maar
ook speelt het schoolplein mee, Thema-uurtje over
sport en gezonde voeding, bewegend leren, MRT
enzovoorts. Wij mogen ons zelf 3 jaar een gezonde
school noemen en zijn trots op dit behaalde resultaat!

Aanpassing gedragsregels
Vanaf maandag 4 oktober worden de regels voor het
verplaatsen binnen de school aangescherpt. Dit zal
gebeuren aan de hand van onderstaande posters.

Voor groep 1 t/m 3:

Voor groep 4 t/m 8:

Gezonde school
Onze school is gezond!
Meneer Rik en juf Hilde hebben
voor onze school het vignet
Gezonde School behaald. Wij als
school
hebben
het
themacertificaat
sport
en
bewegen behaald. Dit betekent
dat wij als school hebben laten zien dat wij voldoen aan
de gestelde kwaliteitscriteria die zijn op gesteld door
externe deskundige van onder andere het
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De komende periode zullen we ons focussen op het
aanleren
en
handhaven
van
bovenstaande
gedragsregels. We verwachten van kinderen dat ze zich
aan deze regels houden.
Het bespreken van de regels thuis kan bijdragen aan het
succes van deze nieuwe afspraken!

Tel. 013-4670809

School Maatschappelijk Werk (SMW)
ICP werkgroep
Deze week is het de nationale week tegen pesten met
als thema “buitensluiten”.
Wij besteden deze week extra aandacht aan dit thema.
Wilt u er thuis eens over praten of er meer over weten,
kijk dan op www.weektegenpesten.nl.

Ziekmeldingen en verlofaanvragen
Graag maken wij u erop attent
dat ziekmeldingen vóór 08:30
uur bij ons binnen moeten zijn
(indien mogelijk natuurlijk).
Verlofaanvragen
Deze dienen minimaal 3 werkdagen voor het
daadwerkelijke verlof bij ons binnen te zijn (indien
mogelijk).
Zowel ziekmeldingen als verlofaanvragen kunt u
indienen via de basisschoolapp.
Dank u wel voor uw medewerking!

Kinderboekenweek 2021:
‘Worden wat je wil!’

De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerende
‘week’ van tien dagen in september/oktober.
In deze week staat een bepaald thema centraal en
wordt daarnaast extra tijd en aandacht besteed aan het
leesonderwijs.
Dit jaar is de Kinderboekenweek van woensdag 6
oktober t/m vrijdag 15 oktober.
Het thema van dit jaar is: ‘Worden wat je wil!’.
Een leuk thema dat in het kader van ‘beroepen’ staat!
Woensdag 6 oktober openen we de Kinderboekenweek
feestelijk op het plein met dansende en zingende groep
8’ers op het liedje dat bij de Kinderboekenweek hoort:
‘Kinderen voor kinderen – Worden wat je wil’.
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Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Anouk van Ostaijen en ik ben werkzaam als
schoolmaatschappelijk werker op uw school. Ik ben
werkzaam vanuit het Instituut Maatschappelijk Werk
(IMW Tilburg) en verbonden als generalistisch
hulpverlener aan de Toegang Tilburg, wijkteam West en
Zorgvlied & Blaak.
In de coronaperiode vervalt helaas het spreekuur op
maandagochtend op school. U kunt wel telefonisch of
per mail met mij contact opnemen met vragen over de
opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u
zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat op
school en/of thuis.
Hierbij kunt u denken aan:
• U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont
(bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of niet
luisteren)
• Uw kind pest of wordt gepest
• Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam
of is erg teruggetrokken
• Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een
echtscheiding of sterfgeval
• U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met
andere kinderen.
Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het
kind aan gaan, maar het kind indirect wel raken. Denk
hierbij aan relatieproblemen, problemen met
huisvesting, echtscheiding, financiële vragen/problemen
of inzetten van vervolg hulpverlening. Ik kan samen met
u kijken welke hulp het meest passend is. Indien
wenselijk, verwijs ik naar de juiste instantie en begeleid
ik u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is
gratis en vertrouwelijk.
Ik neem deel aan het ondersteuningsteam op uw school.
Meer informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids
of opvragen bij uw school.
U kunt tevens met mij in contact komen via de intern
begeleiders van uw school. De leerkracht kan uw
situatie en/of vraag ook met de intern begeleider
bespreken. Indien gewenst krijgt u dan mijn gegevens of
neem ik contact met u op.
Met vriendelijke groet,
Anouk van Ostaijen
Schoolmaatschappelijk Werk
Telefoon: 06-86830205
Mail: a.vanostaijen@toegangtilburg.nl
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Ontruimingsoefening

Rian. Groep 8 kon helaas niet gaan vanwege het slechte
weer.

Op dinsdag 28 september
hebben
we
een
ontruimingsoefening gehouden. Dit doen we enkele
keren per jaar zodat de kinderen weten wat er gebeurt
als we echt moeten ontruimen.
De oefening is prima verlopen. Gelukkig was het ook
mooi weer om met iedereen naar het sportveldje te
verplaatsen.
Na het afgaan van de eerste melding was de school
binnen 3 minuten ontruimd. Het duurde wat langer
voordat iedereen op het sportveldje verzameld was.
Nadat daar alle controles gedaan waren dat we niemand
misten, werd de oefening beëindigd.

De oudercommissie is op zoek naar jou!!
Samen met school zorgen wij ervoor dat er jaarlijks
leuke activiteiten georganiseerd worden voor de
leerlingen, zoals o.a. het Sinterklaasfeest, de
Kerstviering en Carnaval. Van het versieren van de
school tot aan het organiseren van de activiteit.
Hiervoor zoeken wij enthousiaste ouders die het leuk
vinden om deel te nemen aan de Oudercommissie.
Behalve datgene wat hierboven beschreven staat,
betekent het ook een paar keer per schooljaar het
bijwonen van een algemene vergadering en deelname
aan tenminste één feestcommissie waarvoor ook af een
toe een overleg plaatsvindt.
Lijkt het je leuk en wil je je aanmelden? Stuur dan een
mailtje met daarin je naam, telefoonnummer en emailadres naar:
rendierhof.oudercommissie@opmaatgroep.com
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!
Wil je niet deelnemen aan de Oudercommissie, maar wil
je wel graag hulpouder zijn? Ook dan ontvangen wij
graag een mailtje!
In de bijlage vindt u onze flyer.

De muzieklessen zijn weer goed begonnen. Dit jaar start
een nieuwe leerkracht muziek, meneer Jelle, maar ook
juf Maartje is weer goed gestart. De groepen komen
elke keer weer enthousiast terug en hebben
bijvoorbeeld al gewerkt met het zogenaamde scatten.
Het belooft wat voor de rest van het schooljaar.
Binnenkort horen we meer over het buitenschoolse
aanbod van onze muziekleraren.
Met vriendelijke groet,
John Dommeck
Cultuurcoördinator

Gevonden voorwerpen
In slechts vier weken tijd zijn de bakken met gevonden
voorwerpen al weer boordevol.
Daarom zullen ze voor de herfstvakantie op 21 en 22
oktober op tafels uitgestald worden zodat u kunt kijken
of er nog spullen van uw kind(eren) bij zitten.
Alle voorwerpen die na 22 oktober niet opgehaald zijn,
worden naar de kringloopwinkel gebracht.

Groetjes van de Oudercommissie

Cultuur op Rendierhof
De groepen 5 t/m 7 zijn in de week van 26 september
naar de Warande gelopen om samen te kijken naar een
internationale beeldententoonstelling. Samen met
ouders en leerkrachten hebben de kinderen de
kunstwerken bekeken en opdrachten uitgevoerd onder
begeleiding van hun Tehatex leerkrachten Trudy en
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Tilburg Try Out Sports

Bijlagen:

Voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8

Als bijlagen bij deze maandbrief vindt u:
- Flyer oudercommissie
- 4 flyers van wijkcentrum In de Boomtak.
- Flyer IMW inzake trainingen
- Flyer de Toekomst

Kies jouw favoriete sport !!
Vanaf maandag 27 september kunnen alle kinderen van
groep 3 t/m 8 weer inschrijven voor Try-Out Sports.
Met Try-Out Sports kunnen zij een aantal weken een
sport uitproberen voor slechts € 5,- Meerdere sporten
uitproberen mag!
Flyer en website
In de week van 20 september worden op school de TryOut Sports flyers uitgedeeld. Alle belangrijke gegevens
staan hierin vermeld.
Inschrijven kan vanaf maandag 27 september t/m
zondag 24 oktober via www.tryouttilburg.nl.
Direct ná aanmelding ontvang je per mail een
inschrijfbevestiging.
“Het is natuurlijk geweldig om samen met een vriendje
of vriendinnetje te gaan sporten. Ga samen achter de pc
zitten en meld je om de beurt aan voor dezelfde plaats,
dan kun je een andere keuze maken. Samen sporten is
toch veel leuker!”

Wijkcentrum In de Boomtak

-

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

Er is een nieuwe programmering voor Wijkcentrum In
de Boomtak in de Boomstraat! Vanaf september zijn wij
begonnen aan een nieuw project, waarbij onder andere
de kids centraal staan. Het doel hiervan is om de kids in
de leeftijd van 0 t/m 12 jaar meer te laten bewegen, op
zoek te gaan naar zijn of haar talent, bevorderen van
sociale vaardigheden, actief en creatief bezig zijn en
zichzelf beter leren kennen. Met de constante verleiding
van schermen, iPads en computers is dit een welkome
afleiding.
Het aanbod wat er start is erg divers: van danslessen tot
peutergym en van koken met kids naar schilderen of
andere knutselactiviteiten. Theater, zang en instrument
staan ook nog op de planning om later dit jaar van start
te gaan.
In de bijlage vindt u een viertal flyers over de
activiteiten in dit wijkcentrum.
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