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Vanuit de directie:
Altijd weer een leuk gezicht als de sneeuw ons
land weer heeft bereikt. De kinderen genieten
dan extra tijdens het buiten spelen, zeker na
een ochtend hard werken.
Waar een kleine school groot in kan zijn
ervaren we weer in de bijzondere
betrokkenheid rondom onze school. Ik wil alle
kinderen en ouders bedanken voor het sparen
bij de Jumbo actie. In deze memo kunt u
hierover meer lezen.
Tevens heb ik ook weer genoten van de
voorleesdag afgelopen woensdag. Naast een
heerlijk ontbijt in de pyjama, hebben we ook
genoten en veel geleerd van de
kinderboekenschrijver Eus Roovers. Het was
een inspirerende ochtend.
De komende weken zijn de collega’s hard aan
het werk om de portfolio’s weer op orde te
maken. Daarop volgend nodigen we u graag
uit om over de ontwikkeling van uw kind te
praten. De gesprekken hierover zullen plaats
vinden vanaf maandag 4 februari.
Aankomende week is er op woensdag 30
maart een studiedag voor de collega’s. De
kinderen zijn deze dag VRIJ !!
Wens ik u allen, mede namens mijn collega’s
een fijn weekend toe.
Bas Evers
HET VIERDE GESCHENK
Samen met kinderen van Montessori
basisschool De Elzen en basisschool Christoffel
is er speelgoed ingezameld voor kinderen die
in armoede leven. Deze actie was een groot
succes. Wij bedanken alle ouders en kinderen
voor hun bijdrage.
In de bijlage vindt u de bedankbrief van de
organisatie.

VOOR IN UW AGENDA
Carnaval
Het programma voor de carnavalsochtend van
vrijdag 1 maart is nog even geheim, maar
ouders zijn van 11.00-12.00 uur van harte
welkom om te komen kijken naar onze
Podiumkunsten.
Vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en
begint de voorjaarsvakantie.
Kampdata
Groep 5-6 gaat op kamp van maandag 8 t/m
woensdag 10 april. Zij blijven 2 nachten weg.
De groepen 3-4 gaan op kamp van donderdag
11 t/m vrijdag 12 april. Zij blijven 1 nacht weg.
OCHTEND/MIDDAG MEELOPEN IN DE GROEP
VAN UW KIND
Het is altijd leuk om te horen wat uw kind op
school allemaal doet. Vaak vraagt u er naar en
krijg je als reactie …….. “leuk” . O leuk, maar
wat heb je dan allemaal gedaan ? “Nou heel
veel, maar ik ga nu spelen hoor.. daaaag “ .
Tja, je denkt dan vaak ……. laat hem/haar
maar.
Maar toch is het altijd leuk om iets meer te
weten over de dagelijkse gang van zaken op
de school en wat uw kind allemaal doet.
Als ouder is het altijd
mogelijk om in
overleg met de
leerkracht een
dagdeel mee te
draaien, te komen
kijken, sfeer proeven
op onze school.
Dus ……………….. mocht u hierin interesse
hebben, neem contact op met de leerkracht.
Het is zeker de moeite waard en geeft het u
een mooi beeld van wat we als school
allemaal doen om te zorgen dat uw kind de
juiste ontwikkeling kan maken.
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In onderstaand stukje de ervaring van een
ouder uit groep 1-2:
Als papa meelopen in de klas.
Tijdens het huisbezoek van Nadia gaf ik aan
dat het mij zo leuk zou lijken om een dagje
mee te kijken in de klas, gewoon uit
nieuwsgierigheid hoe mijn kind zich laat zien
in die omgeving. Nadia gaf toen aan dat het
voor ouders mogelijk is om een dagdeel mee
te lopen in de klas en dat liet ik me geen twee
keer zeggen. Via de mail hebben we een
datum geprikt, op mijn werk heb ik een dagje
vrij geregeld en zo stond ik op donderdag 17
januari ineens in de klas, niet alleen als papa,
maar nu ook als "meester".
Het was voor mij een ontzettend leuke
ochtend. Ik heb geprobeerd om niet alleen met
mijn zoon Tias bezig te zijn, maar ook de
andere kinderen in de klas te helpen. Dit
omdat ik juist nieuwsgierig was naar het reilen
en zeilen in de klas.
Ik ben onder de indruk van de rust en structuur
in de klas. Het is mooi om te zien hoe ook de
groep kleuters dit zelf in stand houdt en elkaar
aanspreekt en helpt waar nodig zonder dat
hierbij een vervelend woord valt. Hier kunnen
ze op mijn werk nog een hoop van leren kan ik
je wel zeggen!
Het was helaas wel een regenachtige dag, dus
het buitenspelen ging niet door, in plaats
daarvan gingen we naar de gymzaal. Alle
gespaarde energie kwam hier volledig tot
uiting en er werd uitbundig gespeeld. Ook hier
was het leuk om te zien dat dit er in eerste
instantie uitziet als de volmaakte chaos, maar
als je de tijd neemt om goed te kijken zie je
hier ook de structuur en de balans. Er wordt
tikkertje gespeeld, vader-moedertje en er
staan een hoop klimtoestellen. Hoewel de
verdeling constant wisselt blijkt het goed te
werken en speelt iedereen met iedereen
samen. Het was ook leuk om te zien dat als de
les voorbij is, Nadia de lichten uitdoet en alle
kids meteen gaan zitten om te luisteren. Ik zou
willen dat dit thuis ook zo makkelijk was!
Na het gymmen was het tijd voor een

gezamenlijke les voor groep 1 met een
verhaaltje en de datum, waarna het tijd was
voor de boterhammen en voor mij was het tijd
om naar huis te gaan.
Het was een hele
leuke ervaring voor
mij, leuk om te zien
hoe mijn zoon zich in
de klas gedraagt en
hoe zo'n lesdag er
nou uitziet. Een
bijkomend voordeel is wel dat ik als ouder nu
minder afstand voel tot de school en makkelijk
even binnenloop om wat te bespreken. Dat is
misschien iets waar wij toch nog in moesten
groeien, aangezien Tias de oudste is en wij pas
sinds dit schooljaar te maken hebben met een
school, maar deze ochtend heeft daar zeker in
bijgedragen!
Kortom, ik kan iedere ouder aanbevelen om
een dagdeel mee te lopen. Het is leuk en
informatief en het helpt in de communicatie.
Groeten, Bas
(Papa van Tias)
GROENE SPEELPLEIN
Onder streng toezicht van onze leerlingen is er
de afgelopen weken hard gewerkt aan ons
groene speelplein.
Nog even en dan is het helemaal af. Het
insectenhotel heeft al een plaatsje gekregen.
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LEERARRANGEMENT MENS EN CULTUUR
Woensdag 16
januari werd het
nieuwe
leerarrangement
sprankelend
geopend met een
echt Brabantse
meezinger. De
ouders en kinderen zongen vrolijk mee.
De komende weken gaan de kinderen
onderzoeken wat echt Brabants is.
JUMBO SPAARACTIE
Dinsdag 22 januari
mochten we de
cheque in
ontvangst nemen
van de Jumbo
sparen voor je
school actie.
Er is een
fantastisch bedrag
van € 556,38 bij elkaar gespaard! Van dit
bedrag zal er nieuw buitenspeel materiaal
aangeschaft worden voor de onderbouw.
Iedereen bedankt voor het meesparen.
VOORLEESDAGEN
Woensdag 23
januari zijn we
’s morgens
gestart met een
‘voorlees’ontbijt. De
meeste
kinderen hebben gezellig in hun pyjama of
onesie gegeten en ondertussen geluisterd
naar het verhaal dat in de groep voorgelezen
werd.

Daarna kwam er
een echte schrijver
op bezoek: Eus
Roovers. In zijn
dynamische
voorstelling
hebben de
kinderen ademloos en met veel plezier naar
hem geluisterd. Na afloop waren er
enthousiaste reacties. Eus heeft zelf ook
genoten van zijn bezoek aan de Petteflet.
Als afsluiting
van deze dag
vond onze
traditionele
kleedjesmarkt
plaats. Wat zijn
er veel boeken
van eigenaar gewisseld en ook de schoolbieb is
weer lekker aangevuld.
Door deze dag hebben we het leesplezier van veel
kinderen zeker aangewakkerd!
Tenslotte willen we alle hulpouders heel erg
bedanken voor hun inzet.

TRY OUT CULTUUR
Volgende week
krijgen de kinderen
het
informatieboekje
Try out cultuur
(voorheen Sjors creatief) mee naar huis.
Via dit project, georganiseerd door de
gemeente Tilburg, kunnen kinderen meedoen
kennismakingslessen op het gebied van kunst
en cultuur.
Inschrijven voor deze lessen kan op woensdag
6 februari via de website www.tryouttilburg.nl
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KINDERUNIVERSITEIT
Elk schooljaar organiseert de
Kinderuniversiteit van
Tilburg University een aantal
colleges speciaal voor
kinderen uit groep 6, 7 en 8
van de basisschool.
Deze gratis
kindercolleges op de
campus van Tilburg University laten
nieuwsgierige en leergierige kinderen kennis
maken met wetenschap en de universiteit
Het volgende kindercollege vindt plaats op
woensdagmiddag 20 februari van 15.0016.00 uur in de aula van Tilburg University.
Hoogleraar Mensenrechten Nicola Jägers
neemt de kinderen mee naar haar
onderzoeksgebied‘staatloosheid’. De titel van
het college is: “Leven zonder paspoort?”
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en
het online aanmeldformulier vindt u op de
website:
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit

KALENDER
Woensdag 30 januari
Week 6, 7 en 8

Studiedag
Alle leerlingen vrij
Portfoliogesprekken

