december 2021
Beste ouders,
Hierbij ontvangen jullie Nieuwsbrief 4
Geniet alvast van de vakantie en veel leesplezier.

DE NIEUWSBRIEF 4

Personele zaken

Zoals we u al eerder per mail hebben laten weten zijn er per 1 januari
een paar veranderingen op het personele vlak.
> Gwen Sengers neemt afscheid van onze school. We danken haar
hartelijk voor al het mooie werk dat zij heeft gedaan voor het atelier
Beeldende vorming en het cultuuronderwijs op onze school. Per 20
januari zullen haar taken overgenomen worden door Mirte van
Beusekom. Een ervaren docent Beeldende Vorming.
> Esmé Rossy gaat een baan zoeken op een andere school. We danken
haar hartelijk voor alle inspanningen die zij heeft gedaan in groep 7/8 in
de afgelopen drie jaren. Veel succes op je nieuwe werkplek lieve juf
Esmé! Vanaf 1 februari komt Gaby de Vrije deze vacature vervullen.
Gaby heeft ervaring in het Jenaplanonderwijs in Gorinchem en staat te
popelen om te beginnen. Zij wordt hierbij ondersteund door Ronald
Heidanus, die in de groep blijft zo lang als nodig en helpend.
> Vanaf 1 januari krijgen we uitbreiding met 1 leerkrachtondersteuner.
Antonie Bors zal op maandag, dinsdag en donderdag in groep 7/8
ondersteunen.
> Ino van den Berg is vanaf 1 december 2021 in dienst van de school
als concierge ter vervanging van Gerard van Baast. Gerard is met
ziekteverlof. We weten nog niet hoelang dit gaat duren. Tot die tijd
neemt Ino zijn taken over.
> Rianne Boer, leerkracht van bs. Hubertus zal Ronald komen
ondersteunen bij de ib-taken die nu blijven liggen omdat hij in groep
7/8 is. Haar aanwezigheid op school zal in overleg met Ronald zijn.
Communicatie met ouders
Communicatie tussen school en ouders is belangrijk. Het is voor u
goed om te weten wat er zoal gebeurd is in de stamgroep van uw
kind. Het is ook belangrijk dat u ons op een makkelijke manier op de
hoogte kunt houden van het wel en wee van uw kind. Daarom stoppen
we veel energie hierin. Vanaf 1 januari zijn er twee wijzigingen die de
informatieverstrekking vergemakkelijken.

Nieuwe website (plaatje)

Vanaf 1 januari 2022 zal er een nieuwe website “de lucht” in gaan.
Alle informatie is geactualiseerd en het gebruikersgemak is
toegenomen. Zowel op uw telefoon als op de computer krijgt u een
mooi overzicht van de school.

Nieuwe schoolapp (plaatje)
Vanaf 1 januari 2022 gaan we gebruik maken van een nieuwe
schoolapp. U heeft hier een brief over ontvangen en een
uitnodiging om de app te downloaden. De oude “school app”
kunt u verwijderen van uw telefoon en uw computer. De nieuwe
app is een stuk eenvoudiger van opzet, is gekoppeld aan ons
administratiesysteem en hoeft niet ieder schooljaar opnieuw
1
www.bsjeannedarc.nl

geïnstalleerd te worden. We denken dat het voor veel ouders
makkelijker is om van deze app gebruik te maken.
Over een tijdje horen we graag uw ervaringen.

•

Bericht Musicale

Beste ouders/verzorgers,

Na een paar leuke muzieklessen, is het naschoolsprogramma helaas eerder gestopt
dan verwacht. Wij vinden dat heel erg jammer en hopen dat jullie kinderen de lessen
leuk vonden. In maart wordt er vanuit de vijf basisscholen en de cultuurcoach
wederom een wijkbreed talentenprogramma aangeboden waarbij de kinderen weer
nieuwe lessen kunnen volgen, maar waarvoor je je kind weer opnieuw moet
aanmelden. Voor nu bieden we een gratis proefles aan bij L’Aventure Musicale!
Proefles
Aanmelden voor een gratis proefles kan via:
https://www.aventuremusicale.nl/proefles/
of door een mail te sturen aan: opleiding.aventuremusicale@gmail.com
Muzieklessen
Het is ook mogelijk om in te schrijven voor de muziekopleiding, zie voor meer
informatie: https://www.aventuremusicale.nl/muziekopleiding/
Lestijden en locaties
Op dit moment kunnen tot 17.00 uur lessen gevolgd worden op de locaties Grote
Beemd en Symfonie. In overleg met de muziekdocent wordt de lestijd bepaald.
Tarieven
De vervolglessen kosten € 11,00 per individuele les (van 20 minuten) en € 9,00 per
groepsles (van 30 minuten). Hiervoor ontvangt uw kind iedere week (met
uitzondering van de schoolvakanties) muziekles van een professionele muziekdocent
en de beschikking over een muziekinstrument, muziekstandaard en lesmateriaal.
Daarnaast is doorstroom mogelijk naar een jeugdorkest van L’Aventure Musicale. Als
de kosten voor u te hoog zijn, neem dan contact met mij op via:
opleiding.aventuremusicale@gmail.com. Wij staan ingeschreven bij de
meedoenregeling van de gemeente Tilburg en zijn bekend bij Stichting Leergeld.
Muziek maakt slim!
Muziek maken is leuk om te doen, samen muziek maken is nog leuker dan alleen en
gezellig. Het voordeel van een blaasinstrument of snare (trommel) is dat je het overal
mee naar toe kan nemen en met een orkest of ensemble kunt meespelen. Muziekles
draagt ook bij aan de ontwikkeling van uw kind. Hoe meer muziekles kinderen krijgen,
hoe meer bepaalde hersendelen zich ontwikkelen en hoe hoger en beter de scores op
IQ, sociaal gedrag en concentratie. Het leren bespelen van een muziekinstrument is
een investering voor je leven. Als je dit eenmaal onder de knie hebt, verleer je het
niet meer.
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Wilt u meer informatie, neem dan contact op via:
opleiding.aventuremusicale@gmail.com
Met vriendelijke groet,
mede namens Jef, Pieter, Wouter en Peter-Paul,
Annemarie Eversdijk

Coördinator Muziekopleiding L’ Aventure Musicale
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