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AGENDA
Datum
Woensdag 30 september
Vrijdag 2 oktober

Gebeurtenis
Opening Kinderboekenweek
Podiumkunsten

VANUIT DE DIRECTIE
De herfst is begonnen en dat merken we aan het weer. Ondanks dat het frisser wordt, willen
we toch goed blijven ventileren in verband met het Coronavirus. Soms hebben kinderen het
daardoor een beetje koud in de klas. We verzoeken u om in dat geval een extra trui of vest
mee te geven. We willen geen jassen in de klas, dat lijkt me voor kinderen ook niet fijn.
Verder leest u in deze memo dat er weer volop activiteiten zijn rondom de Kinderboekenweek. Misschien een
mooie gelegenheid om ook thuis het lezen van een boek
onder de aandacht te brengen. Ook voorlezen is een
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de woordenschat en motivatie om zelf te gaan lezen.
Veel plezier.
Geniet van het weekend.
Mede namens het team,
Conny Rijnen

PARKEREN RONDOM SCHOOL
Natuurlijk zijn er situaties waarin het niet anders kan dan dat kinderen
met de auto naar school gebracht worden. De laatste tijd echter merken we dat er regelmatig overlast is bij het parkeren.
We verzoeken jullie dringend om niet te parkeren bij het Vogelasiel. Deze parkeerplaats is uitsluitend bedoeld voor klanten . Laten we er samen
voor zorgen dat onze kinderen veilig gebracht en gehaald worden, zonder dat iemand daar overlast van heeft.

OVERBLIJFOUDERS GEVRAAGD
Tijdens het spelen in de grote pauze wordt er naast de leerkrachten toezicht gehouden door
ouders/grootouders.
Hiervoor zijn wij op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Uiteraard staat hier een kleine vergoeding tegenover (€ 4,50 per keer). Ook het aanvragen van een VOG wordt door de school
vergoed.
Dus hebt u tijd en zin om ons overblijfteam te komen versterken, of kent u iemand die dit wil
doen, laat het ons weten.
U kunt zich aanmelden bij de administratie van de school (aanwezig maandag en vrijdag).
Een mailtje sturen mag ook : bs.de.petteflet@xpectprimair.nl
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NIEUWS VANUIT DE MR
De MR is op zoek naar een nieuw MR lid voor de oudergeleding.
In de bijlage een brief met meer informatie hierover.

KINDERBOEKENWEEK 2020
En toen? Op reis naar het verleden
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek “en toen”, met als bijbehorende motto: op reis naar het verleden!
De Kinderboekenweek heeft als doel kinderen
te stimuleren (vaker) te gaan lezen. (Voor)
lezen is belangrijk voor kinderen. Het prikkelt
de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hen veel plezier.
We openen de Kinderboekenweek op woensdag 30 september met een schoolbezoek van
schrijver Erik van Os.
De komende anderhalve week zullen er in de klassen veel activiteiten zijn rondom dit thema.
Ook sluit dit thema mooi aan bij het lopende leerarrangement ‘Het begin’.
Een van deze activiteiten is de voorleesshow. In de klassen zullen voorrondes worden gehouden waar de kinderen zich zowel in de klas als thuis op kunnen voorbereiden. De klassenwinnaar mag zijn/haar voorleeskunsten vertonen op het podium aan de andere kinderen.

PODIUMKUNSTEN
Vrijdag 2 oktober is er een eerste aflevering van Podiumkunsten.
Vanwege dat vervelende coronavirus kunnen we helaas geen ouders ontvangen, maar we
maken er samen met de kinderen een gezellige middag van!
Er staan nog meer Podiumkunsten gepland dit jaar.
Hopelijk mogen dan de ouders weer in de school komen.
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LEERLINGENRAAD
Op Prinsjesdag is er via echte verkiezingen een nieuwe
leerlingenraad gekozen door kinderen uit de bovenbouw. Er waren veel kinderen die zich verkiesbaar stelden met allemaal een eigen verkiezingsprogramma.
Vanwege de grote betrokkenheid hebben we geen 2,
maar 3 kinderen per klas toegelaten in de raad.
De vertegenwoordigers uit de verschillende groepen
zijn:
Aiden, Feline en Rio uit groep 5-6 A,
Dinand, Frederiek en Xem uit groep 5-6 B
David, Emiel en Lyam uit de groep 7-8.
Volgende week zal de eerste vergadering plaatsvinden. De raad heeft al even samen nagedacht over vergaderpunten. De kinderen hebben ideeën genoeg, maar mocht je nog iets
bedenken... je weet bij wie je terecht kunt!

VOORLICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS
Vanwege de corona maatregelen gaat de voorlichtingsavond voor kinderen en ouders uit
groep 8 (eventueel groep 7) niet door, er wordt wel een alternatief geboden.
Om ouders en toekomstige leerlingen een overzichtelijke inkijk te geven van alle verschillende
scholen die er in het VO zijn, plaatsen ze op de POVO-site een overzicht van alle scholen in
Tilburgse e.o., waarbij iedere school zichzelf presenteert middels een kort filmpje. Bij elk filmpje
worden een of meerdere links naar de website van de school geplaatst, waar u meer informatie kunt halen.
Rond 15 november ontvangen alle leerlingen uit groep 8 het blad "Die kant op". Daarbij zit
ook een flyer waar de voorlichttingssite wordt uitgelegd. Hierin staat ook hoe de Open dagen
in januari en februari georganiseerd gaan worden en de wijze waarop de inschrijvingen worden georganiseerd. Natuurlijk een en ander onder voorbehoud van de Corona-beperkingen
van dat moment.
Mocht u hierover vragen hebben, stel ze gerust aan Angele of Conny
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SIERADEN TIJDENS DE GYMLES
In het begin van het schooljaar is het weer even wennen. Wat doen we ook alweer met de
sieraden en lange haren tijdens de gymlessen?
Een handig lijstje:
•
Alle sieraden af en oorbellen uit.
•
Mogen of kunnen de oorbellen niet uit, dan worden deze afgeplakt met tape.
•
Uitgezonderd zijn hele kleine knopjes. Deze mogen in de oren blijven zonder tape.
•
Een zweetbandje om de pols is toegestaan. Hier kun je eventueel armbandjes onder
dragen.
•
Alle sieraden doen we in het bakje van de leerkracht.
Haren die over de schouder komen, moeten vast. Denk aan de hygiëne, en neem je eigen
elastiekje mee.
Zo kan iedereen veilig deelnemen aan de gymlessen

TRY OUT SPORT
Het is weer zover! De kinderen uit de groepen
3 t/m 8 hebben een flyer van Try out Sport
meegekregen waarmee ze kennis kunnen
maken met verschillende sporten zonder direct lid te worden.
Kijk op https://www.tryouttilburg.nl welke sporten
er worden aangeboden, of volg de stappen
op de flyer.
Je kunt je vanaf maandag 28 september inschrijven. Wees er snel bij, want sommige sporten
zitten al snel vol!
Kijk ook op https://youtu.be/p5khoZbmUHc

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Roy Staps, ik ben 26 jaar oud en ben geboren en getogen in Tilburg. Ik kom dit
jaar op maandag stagelopen bij Nour, waar ik de gymlessen zal verzorgen. Momenteel ben ik
4e jaars student aan de ALO in Eindhoven. Naast mijn studie ben ik werkzaam bij de gemeente Tilburg als toezichthouder/zweminstructeur en bij de sport BSO op de Drieburcht. In mijn
vrije tijd vind ik het leuk om een potje te voetballen of lekker thuis op de bank te hangen.

