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September 2021 

Beste ouders 

 
 
 
De 1e Nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 
ligt voor u. Veel leesplezier. 
 
 

Toestemming voor foto's  

Een eerder al dan niet gegeven toestemming 
voor gebruik beeldmateriaal kan op elk 
gewenst moment worden gewijzigd. Ouders 
mogen ten alle tijden bij Kim inzien wat zij 
hebben ingevuld en de toestemming wijzigen.  

 

Kent u een Held met een T ?  
Wie van de kinderen van onze school helpt de buurvrouw met boodschappen 

doen? Wie ruimt regelmatig het zwerfafval in de buurt op? En welke leerling 
heeft iets heldhaftigs gedaan, zoals een hond gered die door het ijs is gezakt? 
 
Deze kinderen verdienen het om met een jeugdlintje in het zonnetje te 
worden gezet! Zij zijn de helden van Tilburg. En in Tilburg ben je dan een 
Held met een T. 
 

Nomineert u mee? 
Half november worden de jeugdlintjes uitgereikt. 
Wij zouden het ontzettend leuk vinden als hier 
leerlingen van onze school bij zijn. Nomineert u 
mee? Dat kan tot en met 30 september 2021 via 
het aanmeldformulier: https://www.tilburg.nl/stad-
bestuur/stad/onderscheidingen/jeugdlintje/  

 
Ook kunt u deze QR code gebruiken: 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 

• Toestemming voor foto’s 

• Kent u een Held met een T 

• Wijkfeest 

• Algemene ouderavond 

• Squla 

• Bericht van de ouderkamer 

• Tip van de Groeituin013 

•  Verjaardagen 

•  Agenda 

http://www.bsjeannedarc.nl/
https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/onderscheidingen/jeugdlintje/
https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/onderscheidingen/jeugdlintje/
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Wijkfeest 26 september is uitgesteld. 
Vanwege de te verwachten maatregelen m.b.t. “testen-voor-toegang" hebben 
we besloten het aangekondigde wijkfeest door te schuiven naar een later 
moment. Zodra de maatregelen een open en bruisend feest mogelijk maken 
gaan we weer aan de slag om de voorbereidingen die al in een vergevorderd 
stadium waren op te pakken en het feest opnieuw in te plannen. U hoort nog 
van ons. 

Rectificatie kalender 
Per ongeluk is de sponsorloop 2 x opgenomen in de kalender. De juiste datum 
is 13 oktober 2021. 

Overblijfouders gezocht 
Vanaf dit schooljaar mogen alle kinderen gratis overblijven. Het aantal 
overblijvers is daardoor toegenomen. Heel erg gezellig maar ook druk. 
We zijn op zoek naar ouders die tussen de middag mee willen helpen 
om de kinderen te begeleiden. U wordt rond 11.45 uur op school 
verwacht en bent om 13.00 uur klaar. U werkt samen in een leuke 
groep ouders die er helemaal voor gaan om de kinderen een 
ontspannen uurtje te bezorgen. U kunt zich aanmelden bij Maisa Alrawi 
(moeder van Julia) of Nicole van den Broek.  
 
Algemene ouderavond 
Op 16 september is er een algemene ouderavond voor alle groepen. In 
verband met Corona gaat het toch nog ietsiepietsie anders dan u van ons 
gewend bent.  U bent vooraf van harte welkom op de speelplaats voor een 
kopje koffie. Daarna mag 1 ouder per kind deelnemen aan de 
stamgroepavond. Dit om de 1 ½ meter te kunnen waarborgen. U krijgt in de 
groep een zitplaats.  Als u meerdere kinderen op school heeft kunt u na afloop 
van de informatiebijeenkomst nog even kennismaken met de 
stamgroepleiders van andere groepen.  

Tijdens de Algemene ouderavond krijgt u informatie over; 
• De afspraken en gewoontes in de stamgroep 
• De leerdoelen van de stamgroep 
• De speerpunten van de school. 

 
 

SQula 
Alle schoolvakken, voor elk niveau, op één platform 
Op school werken we met Squla. Met Squla oefent je kind op een speelse 
manier met alle schoolvakken en actuele thema’s. Altijd op eigen tempo en 
niveau. Van leren lezen en tellen in de onderbouw, tot zaakvakken, vreemde 
talen en toetsvragen in de middenbouw en bovenbouw. Alle lesstof is verpakt 
in leuke quizzen en games en je kind wordt beloond voor goede antwoorden. 
Zo biedt Squla voor elk kind de juiste uitdaging.  
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Je kunt Squla ook thuis gebruiken. 
Je kind heeft dan altijd toegang tot 
de lesstof en spaart voor cadeautjes. 
Volg de voortgang in het 
weekrapport en online ouderaccount. 
Meer weten over Squla? Informeer 
bij de leerkracht of kijk op squla.nl. 

 
 
 
 

• Bericht van de Ouderkamer  
Basisschool Jeanne d ‘Arc en Peuteropvang De Arc (onderdeel van 
Humankind) 

 

     
   
U bent allen van harte welkom voor een kopje koffie of thee bij de inloop 
vanaf 8:30 uur. 
Daarna vinden wisselende activiteiten plaats. 
 
Team van basisschool Jeanne d ‘Arc en peuteropvang De Arc 
Intermediairs: Bahriye, Fatima  
Coördinator: Ien 

 

Groeituin013 
Tips van de Groeituin013 
Op 15 juli jongstleden zou GroeiTuin013 officieel geopend 
worden, voorafgaand aan de eerste ZomerSmaak editie 
van 2021. Helaas konden beide evenementen door het 
slechte weer niet doorgaan. 
 

Op donderdag 16 september doen we 
een nieuwe poging. In de middag 
opent wethouder Esmah Lahlah op 
feestelijke wijze GroeiTuin013 voor 
genodigden. De dames van de Onze 
Lieve Vrouwen Kapel zorgen voor een 
vrolijke muzikale noot. 
 
Van 18.00u tot 21.00u bent u van 
harte welkom op ZomerSmaak. We  
 
ontvangen u graag op ons sfeervolle 
marktplein op de Stadsakker om te 

genieten van lekker en lokaal eten. Proef en smul van ambachtelijke kaas, 
wijn, bier, brood, biologisch vlees, plukfruit, verse soep en andere lekkernijen 
op deze lokale streekproeverij/-markt. En Klezmania treedt op; gezellige 
muziek van gipsy en tango's tot Franse chansons. 

http://www.squla.nl/


 

4 
 

 

 

 

    We feliciteren ..…   

SEPTEMBER   Groep 

 

5 Maya   De Panters 

6 Zainedine   De Akela's 

8 Roelian   De Pandas 

8 Dayshenelly De Leeuwen 

18 Mohammad  De Akela's 

21 Serenity  De Pandas 

22 Yara  De Pandas 

22 Lotte  De Beestenbende 

22 Remzi  De Leeuwen 

25 Koen   De Akela's 

 
 
 
 
Agenda 
 

16 september Algemene ouderavond 

17 september weekviering 

21 september Kennismakingsgesprekken kind/ouder/leerkracht 

29 september )R 10.00 uur 

4 oktober Schoolreis 

5 oktober Studiedag, kinderen hele dag vrij 

6 oktober Start Kinderboekenweek 

13 oktober Sponsorloop 

19 oktober Weeksluiting 

20 tot en met 
22 oktober 

Schoolkamp 

 


