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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.  
 
30-09 Studiedag, leerlingen vrij  
3-10 Studiedag, leerlingen vrij  
5-10 Start kinderboekenweek (t/m 14-10) 
5-10 Dag van de leerkracht 
20-10 Maandbrief oktober verschijnt 
24 t/m 28-10 Herfstvakantie 

 

 
Bericht vanuit de directie 
 

Start schooljaar 
En zo zijn er alweer bijna vier 
weken voorbij in het nieuwe 
schooljaar! 
De hitte en zon hebben 
plaatsgemaakt voor koelte en 
regen en met 28 groepen zijn 
we weer goed van start gegaan 
dit schooljaar.  
Hopelijk hebben alle kinderen de eerste weken in de 
nieuwe groep op een fijne manier beleefd en heeft u als 
ouder een goede kennismaking gehad met de leerkracht 
van uw zoon of dochter. 
Als team vonden we het prettig om het schooljaar met 
startgesprekken te beginnen en zo een mooie 
samenwerking te starten tussen ouders en school. We 
hopen van harte dat dit helpt om het schooljaar voor 
alle kinderen tot een succes te maken. 
 

 

Managementteam 

Waar de leerkrachten op onze school bekend zijn bij u 
als ouder, kunnen we ons voorstellen dat dit niet geldt 
voor het managementteam. Zowel qua functie als 
persoon lijkt het ons goed om u hier enige helderheid in 
te geven. 
Het MT bestaat formeel uit de directie en teamleiders. 
Jean-Pierre van der Horst wordt als directeur bijgestaan 
door drie teamleiders die elk verantwoordelijk zijn voor 
een van de bouwen op school. Dat zijn: 

• Anouk van Nunen voor de onderbouw (gr. 1-2) 

• Saskia Spijkers voor de middenbouw (gr. 3-4-5) 

• Hanneke Tijssen voor de bovenbouw (gr. 6-7-8) 

De teamleiders geven leiding aan hun bouw en kunnen 
voor u, naast de leerkracht, aanspreekpunt zijn voor 
algemene zaken die op school spelen. Emailadressen 
vindt u in de kalender. Houd u er wel rekening mee, dat 
teamleiders tevens leerkracht zijn en een aantal dagen 
per week voor een groep staan. Dat beperkt hun 
beschikbaarheid. 
 
Inhoudelijk wordt het MT bijgestaan door de drie 
kwaliteitscoördinatoren. Tot voor kort heette deze 
functie Intern Begeleider. Deze KC-ers hebben de rol van 
zorgregisseur, leercoördinator en trendanalist. Alles wat 
te maken heeft met ondersteuning van leerlingen en 
kwaliteit van onderwijs, valt onder deze collega's: 

• Monique Hermus voor de onderbouw 

• Jacoline Vernooij vooor de middenbouw 

• Hennie Groot Kormelink voor de bovenbouw 

Alle kwaliteitscoördinatoren werken drie dagen per 
week en zijn ook via mail of het schooltelefoonnummer 
bereikbaar. 
 

Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar 
Binnen ons kindcentrum bieden we onderwijs en 
kinderopvang aan.  
Rob Gelderblom is directeur kinderopvang 
(r.gelderblom@kinderstadtilburg.nl) en heeft de leiding 
over de kinderdagopvang, peuteropvang en BSO. Na 1 
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januari 2023 zal er sprake zijn van een fusie tussen ons 
schoolbestuur (Opmaatgroep) en de Kinderopvanggroep 
en zal de samenwerking verder worden geïntensiveerd. 
Tot die tijd is er sprake van twee 
samenwerkingspartners. 
 

Breed MT 
Tot slot is er op onze school sprake van een zogenaamd 
breed managementteam. 
Waar het MT zich bezighoudt met de algehele 
aansturing van de schoolorganisatie, houdt het Breed 
MT zich alleen bezig met onderwijskundige 
verbeteringen. Deze verbetervoorstellen komen uit de 
leerteams waar alle leerkrachten toe behoren. De 
leerteamvoorzitters brengen voorstellen in en 
bespreken die met de hierboven genoemde collega's. Zo 
bewaken we samen de koers om goed onderwijs te 
geven en onderzoeken samen waar we ons kunnen 
verbeteren. Alles met het doel om het onderwijs voor 
uw kinderen zo goed mogelijk aan te bieden! 
 
Een fijn schooljaar toegewenst! 

 
Correcties op de ouderkalender 
 
Data: 
Vrijdag 14 juli staat in de ouderkalender als halve 
schooldag. Dat is niet correct, de kinderen zijn de hele 
dag vrij. Donderdag 13 juli is de laatste (hele) schooldag. 
 
Thema-uur op 4 oktober moet zijn op 26 september. Op 
4 oktober is er dus geen thema-uur 
 
Namen: 
Rob Smeets (conciërge) moet zijn Rob Smetsers. 

 

 
Even voorstellen: 
 
Nieuwe kwaliteitscoördinator bovenbouw 
Sinds september 2022 ben ik de nieuwe 
kwaliteitscoördinator van de bovenbouw.  

Mijn naam is Hennie Groot Kormelink,  52 jaar en 
geboren in Gorinchem. Ik ben getrouwd en heb een 
zoon en twee bonusdochters, ze wonen allen niet meer 
bij ons. Sinds oktober 2019 woon ik samen met mijn 
man in Tilburg. Een groot deel van mijn werkzame leven 
heb ik in het speciaal onderwijs gewerkt. Ik ben 
onderwijskundige en heb daarnaast nog een aantal 
opleidingen gedaan op het gebied van gedrag, autisme 
etc. 
Ik houd van uit eten gaan, op een terras zitten, 
wandelen en vooral genieten.  
En dan nu deze mooie uitdaging.......  

Ik ben iemand die het graag samen doet, samen met 
leerkrachten en ouder(s) kijken wat het beste is voor uw 
kind.  
Mocht u als ouder mij willen spreken, laat dat dan via de 
leerkracht van uw kind weten.  
Met vriendelijke groet, Hennie Groot Kormelink 
 

Nieuwe docent gym  
Hoi allemaal, 
Mijn naam is Noah Mulder en sinds dit jaar ben ik de 
nieuwe gymdocent bij jullie op 
school. Ik ben 24 jaar oud en kom 
uit Leerdam. Naast dat ik in 
Leerdam woon heb ik ook 6 jaar in 
het buitenland gewoond (Brunei en 
Oman). In mijn vrije tijd voetbal ik 
nog bij LRC Leerdam.  
Op school zal je mij, van dinsdag tot 
en met vrijdag, vooral in en rondom de gymzaal vinden. 
De afgelopen 3 jaar heb ik in Alblasserdam op 
verschillende basisscholen gewerkt als 
kleutergymdocent. Ik hield me hier ook bezig met 
ouderengym en vakantie-activiteiten in het dorp. 
Schuw vooral niet om (buiten de lessen) even de 
gymzaal in te lopen en een gesprekje aan te knopen! ik 
hoop jullie allemaal zo snel mogelijk te ontmoeten en 
ook te leren kennen op de dagen dat ik hierop school 
ben.  
 

 
Stagiaires van FHKE 

 
Jan Ligthartschool Rendierhof is al jaren een 
opleidingsschool. Dit houdt in dat wij met de Fontys 
Hogeschool Kind en Educatie een partnerschap zijn 
aangegaan om ieder jaar een groep studenten bij ons op 
school mee op te leiden. Studenten die gekozen hebben 
voor het prachtige vak van leerkracht en dus graag juf of 
meester willen worden. De meeste stagiaires van FHKE 
lopen hier een heel schooljaar stage en wisselen 
halverwege het jaar van klas. Ze worden intensief 
begeleid door de groepsleerkrachten die de rol van 
mentor vervullen. De studenten leren ook van elkaar en 
met elkaar onder begeleiding van een basisschoolcoach 
en een opleidingscoach van Fontys. Zo proberen we 
goede en gemotiveerde nieuwe collega's op te leiden 
voor dit mooie beroep. Dit schooljaar zijn de volgende 
studenten gestart:  
Hilde in groep 1/2b, Maartje in 1/2f, Martine in 5c, Anke 
in 6a, Thomas in 6b, Femke in 7c, Sofie in 8a en Shirley 
in 8c.  
We wensen de studenten een fijne en leerzame tijd toe 
op onze school.  
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List: Lezen IS Top: 
 
Om de leesprestaties van onze leerlingen te verbeteren, 
hebben we er voor gekozen om met ingang van dit 
schooljaar vanaf groep 4 te gaan werken met de 
leesmethode List. 
Dit betekent dat alle leerlingen elke dag 35 minuten met 
lezen bezig zijn in 3 verschillende groepen. Een korte 
uitleg: 
Tijdens de List-les… 

• begint de leerkracht met voorlezen of met een 

mini-lesje op het gebied van lezen;  

• lezen de leerlingen stil of samen met een duo-

maatje of tutor;  

• wordt de les gezamenlijk afgesloten met de 

leerkracht of het duo-maatje/tutor. 

Stillezers: Lezen stil in een zelfgekozen boek op hun 
eigen niveau. 
Duo-lezers: Lezen met een maatje met het zelfde 
niveau, samen in een boek. Ze lezen om en om een stuk 
uit het boek op zachte toon. 
Tutorlezers: Een tutor (leerling) uit groep 7 of 8, 
begeleidt een leerling met een lager niveau door samen 
in een boek te lezen. Soms samen hardop, soms leest de 
tutor eerst een stukje voor en leest de leerling het na, 
soms leest de leerling zelf hardop en kijkt de tutor mee 
om te helpen. 
 
Om deze manier van 
werken mogelijk te 
maken, verhuizen 
sommige leerlingen voor 
de List-les naar een 
ander lokaal. Na de les 
gaan zij dan weer terug naar de eigen leerkracht. 
Groepen en duo’s zijn door de leerkrachten 
samengesteld. 
 
Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact 
opnemen met de leerkracht van uw zoon/dochter. 

 
Week tegen pesten 
 
In de vierde week van september (dat is deze week) is 
het de Nationale Week tegen Pesten.  
Het thema dit jaar is 'Grapje, moet toch kunnen?' 
We besteden veel aandacht aan hoe je met elkaar om 
gaat en wat we wel en niet acceptabel vinden. Wilt u er 
thuis eens over praten of er meer over weten, kijk dan 
op www.weektegenpesten.nl. 

 
ICP werkgroep 
 
Overal waar mensen zijn, kunnen er momenten 
ontstaan waarin mensen te maken krijgen met 
vervelende situaties. 
Op onze school hebben we twee vertrouwenspersonen, 
juf Hanneke en juf Wendy. Zij zijn het aanspreekpunt 
voor kinderen en ouders en denken in vertrouwen mee 
naar een oplossing. 
Hieronder vindt u de mailadressen als u een afspraak 
zou willen maken. 
 
Hanneke.tijssen@opmaatgroep.com 
Wendy.dulos@opmaatgroep.com 
 
 
Start schooldag om 08:30 uur 
 
Wat fijn dat we dit schooljaar weer als vanouds kunnen 
starten, waarbij ook jullie als ouder(s)/verzorger(s) weer 
gewoon de school in mogen. 
Het valt ons op dat er leerlingen zijn die pas na 8.30u op 
school zijn, dat is te laat. Graag wijzen wij u erop dat de 
lessen om 8.30u starten en dat de deur van de klas dan 
dichtgaat. Het is dus belangrijk dat alle kinderen op tijd 
in de klas zijn en dat ouders uiterlijk om 8.30u 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. 

 

 
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! 
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Binnenkomen en verlaten schoolgebouw 

  
In verband met het overzicht en toezicht, willen wij u 
vriendelijk doch dringend vragen de afspraken na te 
leven met betrekking tot het halen en brengen van de 
kinderen.  
De kinderen zijn verplicht het gebouw binnen te 
komen en te verlaten via het schoolplein (ook ’s 
middags). Het is niet de bedoeling dat zij mee naar 
binnen/buiten glippen als iemand anders de school 
verlaat. 
Het is ook niet wenselijk dat er steeds wordt aangebeld 
om open te maken als de schoolpleinkant gewoon open 
is. Meneer Rob sluit om 09:00 uur de poorten, tot deze 
tijd kunt u via het schoolplein de school binnen komen.  
 
We hebben deze afspraak gemaakt in verband met de 
verkeersveiligheid (we willen voorkomen dat kinderen 
zomaar de weg op rennen), maar wij willen ook toezicht 
houden op wie het gebouw binnenkomt of verlaat. 
Ouders die hun kind gebracht hebben, mogen ’s 
morgens wel via de voordeur naar buiten. 

 
 
Parkeren  
 
Steeds vaker merken we dat ouders hun kind met de 
auto naar school / kinderopvang brengen. Steeds vaker 
ook zorgt dit voor parkeeroverlast en onveilige situaties 
rondom de school. Van dubbel geparkeerde auto’s tot 
het blokkeren van de fietsenstalling; het zorgt vaak voor 
grote ergernissen. 
 
Naast ons Kindcentrum is 
een parkeergelegenheid 
ingericht voor het personeel 
van ons Kindcentrum. Ook 
hier ervaren we deze 
overlast, vooral in de 
ochtend.  Dit parkeerterrein 
is uitsluitend bedoeld als 
parkeerterrein voor het 
personeel, niet als 
parkeerterrein om uw kind te halen/brengen. Er geldt 
een uitzondering voor ouders die een baby naar de 
dagopvang brengen. 
 
Via deze weg willen we u vragen om, wanneer het 
enigszins mogelijk is, te voet of met de fiets te komen en 
wanneer dit niet mogelijk is uw auto te parkeren zoals 
het hoort om zo de overlast en ergernissen te 
voorkomen. 
 
We danken u alvast hartelijk voor uw medewerking. 
Directie en team Kindcentrum Rendierhof” 

 

Aanmelden broertjes/zusjes 
 
Voor de aanmelding van 
broertjes en /of zusjes van 
leerlingen van onze school 
voor schooljaar 2022-2023, 
vragen wij u contact op te 
nemen met Monique Hermus 
voor een intakegesprek.   
Het gaat om kinderen die 4 jaar worden in de periode 
tussen nu en mei 2023. Monique is aanwezig op 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij is bereikbaar via 
mailadres: 
Monique.hermus@opmaatgroep.com. 

 

 
Ouderhulp 
 
Gedurende het jaar hebben we op school regelmatig 
hulp nodig 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. 

 

 
Berichten vanuit de gymsectie 
 

Schoolfruit en snijouders gezocht 
Dit schooljaar zijn wij gestart met het project EU-
schoolfruit. Elke dinsdag, woensdag en donderdag 
krijgen de leerlingen fruit op school. Op deze dagen 
hoeven ze dus geen eigen fruit mee te nemen. Het idee 
van dit project is om leerlingen kennis te laten maken 
met verschillende fruit- en groentesoorten en daarbij 
hun smaakpallet te vergroten. Ze leren dus fruit/groente 
kennen dat ze normaal misschien niet krijgen. Sommige 
stukken fruit moet worden gesneden, denk hierbij aan 
appel, peer, meloen enzovoorts. Hiervoor zoeken wij 
nog fruitouders. Elke ochtend op de fruit dag  komen de 
ouders helpen om het fruit te snijden en te verdelen 
over de klassen. De tijdsduur hiervan is van 08:30– 
09:30 uur. Kan je op dinsdag, woensdag en/of 
donderdag komen helpen? Geef je dan op 
bij hilde.maurits@tilburg.nl. 
 

Warandeloop 
In het weekend van 24-27 november vindt weer de 
jaarlijkse Warandeloop plaats. Op zondag 27 november 
is er een ‘Kinderstad Sport-BSO scholierencross’ 
georganiseerd voor alle scholieren in Tilburg. Deze cross 
is voor de groepen 1 t/m 8. Wel zijn er verschillende 
start blokken. Deze zijn per groep verdeeld. Dit kun je 
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allemaal vinden op de site van de Warandeloop zelf. 
Heb jij zin om op zondag 27 november mee te doen? 
Geef je dan op voor de Warandeloop. De inschrijfbrief is 
meegegeven door de groepsleerkracht en bij deze brief 
zit de inschrijfstrook. Ben je deze kwijt? Vraag dan even 
na bij Juf Hilde of meneer Noah. Inschrijven kan t/m 19 
oktober! 
  

Try Out Sports voor alle kinderen uit groep 3 
t/m 8 

 
Kies jouw favoriete sport !! 
Lijkt het je leuk om een andere sport te proberen dan je 
kent?  
Inschrijven kan vanaf maandag 3 oktober t/m zondag 
23 oktober 2022 via www.tryouttilburg.nl   
Direct na inschrijving krijg je een bevestiging via de mail. 
 
Via Try out sports Tilburg kunnen kinderen op een leuke 
en goedkope manier kennismaken met verschillende 
sporten. Alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen 
een Try out sports- boekje mee. Hier staat de informatie 
die nodig is om volledig op de hoogte te zijn. Voor elke 
sport moet je je apart inschrijven op de website van try 
out sport tilburg. Meedoen kost €5,00 euro per sport. 
Wees er snel bij, want vol=vol. Bij het inschrijven staat 
alle informatie zoals hoe laat, waar en wanneer het 
start. Na de herfstvakantie starten de lessen. 
   

Schaatsen 
Het schoolschaatsen dit jaar 
gaat niet door en vandaar 
dat er een leuk alternatief 
voor gevonden is. Op 1 
oktober worden de open dag 
en de opening gehouden van 
de Ireen Wüst IJsbaan. Deze 
dag mag iedereen die naar 
de ijsbaan komt gratis 
schaatsen en om 9 uur ’s 
ochtends komt zelfs Sven 
Kramer naar de opening toe! 
Op de dag zelf zijn er ook 
nog enkele evenementen 
waar je aan deel kan nemen. Van 09:00 uur tot 12:30 
uur wordt het langebaanschaatsen van de Sven Kramer 
Academy gehouden en van 13:00 uur tot 17:00 uur kan 
er recreatief geschaatst worden door de verenigingen. 
Mocht je hierna helemaal fan geworden zijn van 
schaatsen dan is het ook mogelijk om lessen te volgen. 
Meer informatie hierover vind je op de website van 
gemeente Tilburg: www.sportintilburg.nl. 

 ‘Trommel zonder rommel’ 
Dit jaar start de GGD de actie genaamd ‘Trommel 
zonder rommel’. Aan de hand van deze actie proberen 
we de broodtrommels die mee naar school gaan een 
stukje gezonder te krijgen, want kinderen die gezond 
eten en drinken zitten lekkerder in hun vel, presteren 
beter op school en hebben meer energie. 
Voor de actie is er een lunchtrommelboekje gemaakt 
met leuke tips, weetjes en voorbeelden voor een 
gezonde lunch, pauzehap of traktatie. Deze voorbeelden 
zijn ook goedkoop, gezond en makkelijk om te maken en 
mee te geven. De boekjes kunnen opgehaald worden bij 
de consultatiebureaus in Tilburg of zijn online te vinden 
op de website van de GGD. 
  
Met vriendelijke groet, Hilde Maurits, gym 
 

 
Kinderboekenweek 2022 ‘Giga groen! 
 
De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerende 
'week' van tien dagen in oktober. Deze week staat altijd 
in een bepaald thema en er wordt op die manier extra 
tijd en aandacht besteed aan het leesonderwijs. Dit jaar 
is de Kinderboekenweek van 5 oktober tot en met 14 
oktober, met als thema ‘Gi-ga-groen ‘. Woensdag 
5 oktober starten we de Kinderboekenweek feestelijk op 
het plein met dansende groep 8'ers op het liedje dat bij 
de Kinderboekenweek hoort: Kinderen voor kinderen –
Gi-ga-groen! Wij zouden het erg leuk vinden als alle 
kinderen de eerste dag van de kinderboekweek iets 
groens aantrekken!  

 

  

 

 
School Maatschappelijk Werk (SMW) 
 
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.  
 

http://www.tryouttilburg.nl/


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

 

Ik heb op maandagochtend spreekuur op school. Voor 
het maken van een afspraak kunt u telefonisch of per 
mail contact met mij opnemen als u vragen hebt 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 
 

 
Kinderuniversiteit 
 
Gratis college door een professor/rechter.  
Binnenkort start Tilburg University Junior weer met de 
Kinderuniversiteit. Dit zijn colleges van een echte 
professor, die plaatsvinden op de campus van de 
universiteit. Op woensdag 9 november van 15.00-
16.00u zijn alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 
uitgenodigd met hun ouder/begeleider.  
 
 

Het college heet ‘In toga naar je werk?’ en wordt 
gegeven door een professor die tevens rechter is. Ze zal 
uitleggen wat rechters doen, waarom ze een toga 
dragen en wat voor onderzoek zij doet om ervoor te 
zorgen dat mensen die ruzie hebben niet naar een 
rechter hoeven.  
Deelname is gratis. Vooraf aanmelden via: 
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit. 
 

 
 

 
Toiletten 
 
Omdat de toiletten helaas niet altijd schoon blijven, 
gaan we de verdeling van de toiletten in de bovenbouw 
aanpassen. 
De klassen krijgen ieder een eigen toilet aangewezen 
zodat we nog beter toezicht kunnen houden. 
Dit plan gaat 10 oktober in en evalueren we regelmatig 
om te kijken of dit een goede oplossing is voor wellicht 
ook de middenbouw. 

 

 
Bericht uit de BSO 
 

BOOST 
Ieder kind is anders, bij een bso met BOOST weten we 
en zien we dat! BOOST is inmiddels al enige tijd actief bij 
KC Rendierhof. BOOST geeft de bso iets extra’s: 
superleuke activiteiten die een BOOST geven aan de 
talenten en ontwikkeling van kinderen. 
(voor meer informatie: www.boostbso.nl) 

 
De afgelopen periode zijn onder andere de volgende 
specialisaties voorbij gekomen: 

- Sociaal emotionele ontwikkeling 
- Franse taal 
- Taalspecialist (NL) 
- Biologie 
- Engels start vanaf 1 oktober 

 
We proberen minimaal 1 x per week een pedagogisch 
didactisch specialist in te zetten om de bso een BOOST 
te geven. Uitdagende activiteiten vaak gericht op 
kinderen in de leeftijd van 7 jaar en ouder. 

mailto:a.vanostaijen@toegangtilburg.nl
http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
http://www.boostbso.nl/
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Hieronder een paar foto’s van activiteiten die hebben 
plaats gevonden. 
 

Sociaal emotionele ontwikkeling: 
De kinderen mochten nadenken over goed en slecht. 
Is de moeder van de 7 geitjes die haar kinderen alleen 
thuislaat goed of slecht? En waarom? 
Als iedereen had verteld of hij de sprookjesfiguur goed 
of slecht vond, werd er door de hele groep besloten op 
welke stapel het kaartje gelegd moest worden.  

Daarna mochten de 
kinderen laten zien hoe 
'slecht' er dan uitziet. 
Tenslotte hebben ze nog 
verschillende gezichten 
van 'goed' en 'slecht' 
getekend.  

 

Taalspecialist: 
De kinderen mochten gaan 
vertellen en schrijven over hun 
vakantie. Dit werd gedaan met 
behulp van een mindmap. Ze 
leerden hierbij dat je een 
mindmap voor heel veel dingen 
kunt gebruiken. Het helpt je 
ordenen en kan je dus ook helpen 
om straks een goed chronologisch 
verhaal te gaan schrijven. 

 

Biologie: 
Een dag zijn we de vergeten natuur gaan bekijken rond 
de school. “Als je de natuur gaat bekijken, waar denk je 
dat je dat dan kunt zien?” Vraagt de bioloog. In het bos, 
in de bergen, in de duinen, wordt geroepen, allemaal 
waar. “Maar kijk eens naar beneden.” zegt de bioloog 
“daar, je staat er half op”. Wijzend naar het armetierige 
platgetrapte plantje tussen de stoeptegels. “Daar gaan 
we vandaag reclame voor maken”. De opdracht is om 3 

plantjes te vinden, er iets 
moois omheen te tekenen. 
Veel namen van plantjes kun 
je op de fotokaarten vinden. 
Niet alleen kijken. Ook 
voelen, wrijven en ruiken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gevonden voorwerpen 
 

Bij de conciërge zijn weer volop 
kleding, gymtassen, broodtrommels 
en andere gevonden voorwerpen 
gebracht.  
Al deze spullen zullen in de week voor 

de herfstvakantie op tafel onder de grote trap worden 
uitgestald. Alle spullen de op vrijdag 21 oktober niet zijn 
opgehaald, zullen een andere bestemming krijgen. 

 

 
 
 

 

namens het hele team van 
Kindcentrum Rendierhof, 
Jean-Pierre van der Horst, 

directeur  
Jan Ligthartschool Rendierhof 
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