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AGENDA
Datum
Dinsdag 3 november
Maandag 9 november
Maandag 9 november

Gebeurtenis
Opening Leerarrangement 2
OAC vergadering
MR vergadering

VANUIT DE DIRECTIE
Na een fijne herfstvakantie zijn we met veel enthousiasme gestart. Ondanks de zorgen over
het coronavirus proberen we er met z’n allen voor te zorgen dat de school ook de aankomende periode weer volledig kan draaien en dat de kinderen kunnen werken aan hun eigen
ontwikkeling.
Deze ontwikkeling komt mede tot stand door onze Montessoriaanse werkwijze. Het werken vanuit je eigen motivatie (de lijn van de leerling), maar ook
door de begeleiding van de docent (de lijn van de leerkracht).
We gebruiken hiervoor veel ontwikkelingsmaterialen die in relatie staan met
de leerdoelen. Deze materialen zijn speciaal ontwikkeld voor de Montessoriaanse werkwijze en zijn voor het grootste deel ook vervaardigd uit natuurlijke
materialen. Als school investeren wij hier jaarlijks in.
Naast de materialen is natuurlijk de leerkracht een belangrijke factor in de ontwikkeling van
uw kind. Hij/zij moet echt vanuit de Montessori-visie werken om uw kind goed te kunnen begeleiden.
Daarvoor is het dan ook nodig dat onze leerkrachten een Montessoridiploma halen, deze opleiding duurt in totaal twee jaar. Deze week deden Luke en Angele hun praktijkexamen voor
het diploma ‘vakbekwaam’. De examinatoren van de Montessorivereniging waren erg onder
de indruk van de kwaliteit die onze collega’s lieten zien. Vanaf deze plaats wil ik ze dan ook
hartelijk feliciteren met het behalen van het praktijkonderdeel.
Donderdag 3 december staat het tweede onderdeel van het examen op het programma en
moeten de collega’s hun scriptie gaan verdedigen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze dit met
goed gevolg gaan afronden.
Deze periode (tot aan de kerstvakantie) is een periode die in het teken staat van sfeervolle
activiteiten. Sinterklaas komt weer in het land en niet lang daarna komt de Kerstman. Natuurlijk gaan we als school ook hier weer een fijne gezellige tijd van maken en zijn de collega’s in
samenwerking met de OAC al aan het kijken hoe we dit “coronaproef” kunnen laten plaatsvinden.
Ook een waarschijnlijk overbodig verzoek maar … BEWAAR, ALS U DE KINDEREN KOMT BRENGEN OF HALEN, ZEKER DIE 1,5 METER AFSTAND TUSSEN ELKAAR (OUDERS ONDERLING)! Laten we hopen dat we er samen de aankomende twee maanden een fijne, sfeervolle periode van kunnen maken.
Ik wens u, mede namens de collega’s, een fijn en gezond weekend toe.
Conny Rijnen
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VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Voor het organiseren van extra activiteiten, zoals Sinterklaas, kerst, carnaval e.d., vragen wij
een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt € 80,00 en bestaat uit twee delen.
Het eerste deel betreft een bijdrage van € 40,00 voor de activiteiten die samen met de OAC
voor onze leerlingen worden georganiseerd.
Het tweede deel betreft een bijdrage van € 40,00 aan het schoolkamp (groep 3 t/m 8) en het
schoolreisje (groep 1/2).
De ouderbijdrage incasseren wij via een automatische incasso. In de week van 16 november
wordt de bijdrage voor de activiteiten geïnd. Als gevolg van de Coronacrisis zijn de activiteiten dit jaar anders georganiseerd dan dat u van ons gewend bent.
Zo zijn er wat minder activiteiten waar bij ouders aanwezig zijn. Wel hebben alle groepen een
workshop gehad en gewerkt aan een nieuw schilderij. Ook is de schrijver Eric van Os in alle
groepen geweest. De feestweek is uitgesteld naar week 26.
Sint en Kerst worden ook betaald van deze bijdrage. Zo hebben we onlangs alle versieringen
vervangen, zodat er alleen nog witte pietjes te zien zijn.
De OAC maakt jaarlijks een begroting en legt verantwoording af aan de MR.
De bijdrage voor schoolreis/schoolkamp wordt omstreeks eind februari geïnd.
Hierover zullen wij u tijdig informeren. Op dit moment is het nog onzeker of deze activiteiten
door kunnen gaan. Uiteraard wordt deze bijdrage alleen geïnd als de kinderen daadwerkelijk
op schoolreisje of kamp gaan.
Als u nog geen machtiging hebt afgegeven, neem dan contact op met de administratie
(aanwezig maandag en vrijdag)

STICHTING LEERGELD
De Stichting Leergeld helpt gezinnen met een laag besteedbaar inkomen bij het betalen van de ouderbijdrage en het schoolreisje/kamp.
Ook voor zwemles, lidmaatschap van een sportvereniging of muziekles,
voor kinderen van 4 tot 18 jaar, kunt u een aanvraag doen bij Stichting
Leergeld.
Op de website van Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/tilburg) ziet u of
u in aanmerking kunt komen voor hulp. Meer informatie vindt u op de website en in de bijlage van deze oudermemo.
Bij de administratie van de school liggen aanvraagformulieren voor Stichting Leergeld.
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ALLERGIEËN
Graag willen wij een overzicht van de allergieën per groep. Zeker de komende
maand met Sint en Kerst is het heel belangrijk dat deze lijst weer up to date is.
Wij verzoeken alle ouders met kinderen die een bepaalde allergie hebben om
dit zo snel mogelijk te laten weten aan de klassenouder. Zij zullen hier dan een
overzicht van maken voor de OAC en de leerkracht. Bedankt alvast.

LUIZEN PLUIZEN
Afgelopen week hebben we de luizencontrole niet door laten gaan in verband met de coronamaatregelen.
Tijdens de vorige controle zijn er geen neten of luizen aangetroffen, dus dat is mooi. Wel vragen we u om thuis toch regelmatig even te controleren op neten en het, indien nodig, te behandelen. In de week na de kerstvakantie zal er wel weer een controle op school plaatsvinden.
Dank aan de ouders die het luizen pluizen iedere keer op zich nemen.

VERKEER RONDOM SCHOOL
Natuurlijk zijn er situaties waarin het niet anders kan dan dat kinderen
met de auto naar school worden gebracht. De laatste tijd zien wij helaas gevaarlijke situaties ontstaan.
Wij verzoeken u daarom dringend uw kind(eren) niet met de auto af
te zetten aan de Kamerikstraat. Dit is voor iedereen veiliger, zeker nu
alle ouders buitende poort staan te wachten.

OVERBLIJFOUDERS GEZOCHT
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 dit wil doen,
laat het ons dan 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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EGEL
Donderdag voor de herfstvakantie zagen Aiden en Yinx een egel zitten bij de zijingang. Het
leek erop dat hij daar geslapen had.
Alle kinderen die op school kwamen gingen heel voorzichtig een
kijkje nemen bij de egel. We zagen dat de egel nog adem haalde, hij leeft!
De vraag was waar we hem een plekje konden geven. Gelukkig
kwam na een tijdje Patricia, de mama van Romy en Naomi, zij
werkt bij het Vogelasiel. Ze heeft de egel opgepakt met een
doekje.
Bij het Vogelasiel wordt de egel gecontroleerd, als hij gezond is
mag hij weer naar het bos. Is dat niet zo, dan brengen ze hem
naar Zundert, waar hij extra gevoed gaat worden. Hopelijk vindt
hij snel weer een fijn plekje in het bos.

BRAM
Bram is een leerling uit groep 8. Samen met zijn familie zamelt hij geld in voor een zieke kennis
die een hele dure therapie nodig heeft om te kunnen genezen.
Zonder hierover in detail te gaan, willen we wel de mogelijkheid geven om Bram te steunen
met zijn actie. We vinden het fantastisch dat hij op deze manier mensen helpt. Wilt u een
steentje bijdragen, dan mag u lege flessen inleveren. Bram zorgt dan dat de opbrengst hiervan op de goede plaats terecht komt. Er hangt een grote blauwe zak bij groep 8, waar de
kinderen de lege flessen in mogen doen.
Namens Bram alvast super bedankt voor de hulp. En Bram: succes met je actie, we zijn nu al
trots op je.

TEXTIELACTIE
Onze school doet mee aan de textielinzamelactie van de gemeente Tilburg. Naast een positieve bijdrage voor het milieu levert dit extra inkomsten
op voor de school.
Je kunt het textiel kwijt in de speciale textielcontainer bij de zij-ingang van
de school.
De gemeente verdubbelt de opbrengst bij de twee scholen en/of verenigingen die het meeste aantal kilo’s inzamelen.
Textiel is een aparte afvalsoort en hoort daarom te worden gesorteerd.
Denk hierbij aan kleding, riemen, schoenen, gordijnen en beddengoed.
Ingezameld textiel wordt bij voorkeur opnieuw gebruikt of gedragen. Een
deel van het textiel dat niet meer bruikbaar is wordt gerecycled tot grondstof voor textielmaterialen, bijvoorbeeld garens voor het maken van nieuwe kleding, maar ook voor vloerbedekking, dekens en vilt voor geluidsisolatie. Van kapotte kleding worden poetsdoeken en isolatiemateriaal gemaakt
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GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG OP SCHOOL
De GGD Hart voor Brabant volgt alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende jaar. We beantwoorden vragen van ouders en verzorgers over gezondheid, opvoeding en opgroeien. We helpen je als iets anders gaat dan jij verwacht. We willen er zijn voor
jou en je kind. Voel je welkom! Je vindt ons consultatiebureau op de Dalemdreef 29C te Tilburg.
Wanneer nodigt de GGD je uit tijdens de basisschoolperiode?
Als jouw kind 5/6 jaar is:
We meten de lengte en het gewicht van jouw kind. Ook testen we op deze leeftijd de oren
en de ogen. Voor de ogentest bekijkt jouw kind een poster met de letter E erop. Die E’s staan
in een bepaalde richting. Je kind geeft aan welke kant de E op wijst. Voor de gehoortest krijgt
je kind een koptelefoon op om naar piepjes luisteren. De geluiden zijn heel hoog en heel
laag, dan weer hard en dan weer zacht en ze komen links en/of rechts. Bij elk piepje dat hij of
zij hoort drukt je kind op een knopje waardoor we kunnen zien wat hij of zij wel of niet kan horen. Tenslotte bespreken we de gezondheid en de ontwikkeling van jouw kind.
Als jouw kind 9/10 jaar is:
Voor zijn of haar 10e verjaardag nodigen wij jouw kind uit op het consultatiebureau voor de
vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (dtp) en bof, mazelen en rodehond (BMR). Je kind
krijgt dus twee vaccinaties, meestal in de bovenarmen. Tijdens de afspraak meten we opnieuw de lengte en het gewicht van jouw kind. We bespreken met jou de groei en de ontwikkeling. Op onze website vind je meer informatie over de vaccinaties.
TIP: Heb je vragen? Schrijf deze thuis alvast op een briefje. Zo voorkom je dat je iets vergeet te
vragen tijdens het gesprek.
Samenwerking met school
De GGD Jeugdgezondheidszorg werkt samen met school. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen deel aan het Zorg Advies Team op school. Voor de ontwikkeling of
gezondheid van kinderen is het goed om met andere organisaties te praten. Als het gesprek
over jouw kind gaat, bespreken we dit altijd eerst met jou.
Meer informatie en contact
Heb je vragen? Wil je tips of adviezen over de opvoeding van jouw kind? Heb je zorgen over
de ontwikkeling van jouw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg
via telefoonnummer 0900 463 64 43 (keuze 2) of via ons e-mailadres contact@ggdhvb.nl. We
zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Kijk ook eens op onze website, hier
vind je ook de chat waar je je vragen kunt stellen. Ook kun je je vragen stellen aan:
Contactpersoon GGD Jeugdgezondheidszorg:
Iris Hollemans, jeugdverpleegkundige, e-mail: i.hollemans@ggdhvb.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

