16 maart 2022
Beste ouders,

DE NIEUWSBRIEF 6

Hierbij ontvangen jullie Nieuwsbrief 6.
veel leesplezier.
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• Try Out Cultuur
• Bericht GGD
• Verjaardagen
• Agenda

• Enquête verrijkingsmiddag
Uit de enquêtes voor de dinsdagmiddag is
gebleken dat kinderen de spelletjes van Robin
erg leuk vinden.
Goed nieuws! Elke tweede zondag van de
maand is Robin te vinden in de Lochal. In de
bibliotheek kan je tussen 13:00 en 16:00
(gratis) spelletjes komen spelen onder begeleiding van Robin. De
eerstvolgende keer is dus zondag 10 april.
Hij ziet jullie daar graag een keer!
•

Voorstellen Gaby leerkracht groep 7/8
Mijn naam is Gaby de Vrije, 35 jaar en sinds 1 februari
ben ik begonnen als stamgroepleider in groep 7/8.
Omdat ik fulltime hier werk, ben ik elke dag in de
school te vinden. Ik groeide op in Tilburg West (Reitse
Hoevenstraat) en heb daarna in Nijmegen en Utrecht
gewoond. Sinds vorig jaar mei woon ik Moergestel,
samen met mijn vriend en kat.

Drie jaar geleden besloot ik me om te scholen tot leerkracht en sinds die tijd
sta ik met veel plezier voor de klas. In mijn vrije tijd speel ik graag
gezelschapsspelletjes of werk ik in de tuin. Ook houd ik erg van lezen (ook
kinderboeken!). Graag tot snel!
•

Try Out Cultuur

Goed nieuws voor alle basisschoolleerlingen in
de gemeente Tilburg.
Dankzij Try Out Cultuur kunnen leerlingen ook dit jaar
weer vrijblijvend ontdekken welke creatieve activiteit
het beste bij ze past.
Er zijn dit jaar zo’n 40 Tilburgse cultuuraanbieders. Van drummen en
musical tot en met schilderen en activiteiten in musea.
Inschrijven voor activiteiten
In de week van 23 maart ontvangt u via uw oudste kind op school het Try Out
Cultuur boekje. In dit boekje vindt u alle aanbieders en activiteiten.
Vanaf 30 maart 2022 start de inschrijving via de website www.tryouttilburg.nl.
Uw kind doet toch ook mee?
U kunt uw kind ook inschrijven op woensdag 30 maart op school bij de
Ouderkamer van 8.30 – 10.00 uur. De ouderkamer heeft een aantal laptops
ter beschikking en kan u eventueel helpen met de inschrijving.
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•

Bericht GGD

Mededelingen vanuit de directie
Personele zaken
➢ Per 1 maart hebben we afscheid genomen van juffrouw Laurie van
Son. Zij was in september begonnen op onze school. Juf Laurie heeft
ons geholpen met allerlei klusjes zoals het lesgeven in groep 3/4,
vervangen van zieke stamgroepleiders, aanschaffen van nieuwe
bibliotheekboeken, in kaart brengen van ons aanbod van de
slimmeriken, etcetera. Juf Laurie is een ondernemende dame en wil
gaan reizen en kijken op andere scholen. We wensen haar veel geluk
en wie weet zien we haar nog eens terug.
➢ U kent inmiddels het vervangingsprobleem in het onderwijs. We doen
ons best de vacature die is ontstaan door het vertrek van juffrouw
Laurie in te vullen. Dat is gedeeltelijk gelukt. Een aantal vervangingen
zal juffrouw Rashjri voor haar rekening nemen. Dagen die nog niet
ingevuld zijn proberen we intern op te lossen. Zo zal juffrouw Miriam
een aantal vrijdagen extra werken in haar eigen groep. We brengen u
tijdig op de hoogte als er geen vervanging beschikbaar is voor de
stamgroep van uw kind.
➢ We constateren dat er steeds meer kinderen pas na 8.30 uur op school
zijn. Te laat dus! Het is storend als er na de start van de les steeds
weer kinderen binnenkomen. Op dinsdag 15 maart hebben we 26
te-laat-komers geteld!!!!!!!
Graag uw aandacht hiervoor. De deur gaat om 8.20 uur open.
De kinderen hebben 10 minuten om binnen te komen.
Om 8.30 uur begint de les.
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Hiep Hiep Hoera WE FELICITEREN…….
Januari
1
1
2
8
12
16
19
23
23
30

Februari
Arwa
Fadwa
Julia
Cengizhan
Ahmad
Akrem
Niyat
Li Yi
Justin
Enes

1
2
3
5
7
8
10
11
15
15
21

Ceylin
Quentin
Manon
Ziya
Lishany
Azra
Giro
Djenny
Nazik
Emir
Rama

Maart
3
5
8
12
14
20
22
22
26
29

Djahmyla
Moaad
C-Ygyian
Jamila
Emmanuel
Ravi
Omer
Luckysjon
Reyam
Boaz

Agenda
17 maart

Driehoeksgesprekken

25 maart

Weekviering

30 maart

Ouderkamer: inschrijven Try-out Cultuur

2 april

Start Ramadan

5 april

Weekviering

6 april

Ouderraad 9.30

15 april

Weekviering

18 april

2e Paasdag, alle kinderen vrij

20 april

Nieuwsbrief 7

22 april

Koningsspelen

25 april t/m 6
mei

Meivakantie
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