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Het laatste nieuws!
KERSTVIERING 2018

Vanuit de directie:

Donderdag 20 december is het kerstviering. De
leerlingen zijn deze dag om 12 uur vrij en worden
’s avonds weer op school verwacht.
Van 17 uur-19 uur hebben we een kerstdiner in
de klas. Om 16.45 uur zullen de deuren van de
school geopend worden voor de inloop.
Het is de bedoeling dat alle kinderen een hapje
klaarmaken:
Bij de onderbouw/ middenbouw worden
kerstballen opgehangen in de klas waarop staat
aangegeven welk hapje gemaakt kan worden.
In de tussenbouw/ bovenbouw mogen de
kinderen zelf intekenen op een lijst in de klas,
hierbij is wel een verdeling zoet/hartig gemaakt.
Ieder kind mag 8 à 10 hapjes maken, dan hebben
we er meer dan genoeg. Mocht uw zoon/dochter
een allergie hebben, neem dan zelf voldoende
eten mee en bespreek met uw kind of deze een
hapje van anderen mag eten. Graag de leerkracht
ook op de hoogte brengen van afspraken met uw
kind.
De hapjes mogen ’s avonds meegebracht worden,
zodat ze vers zijn. Het is fijn als de hapjes al op
een schaal/bord liggen en eventueel warm zijn,
zodat ze meteen een plekje kunnen krijgen op de
buffettafel. De kinderen hebben een bord, beker,
bestek (BBB) en soepkom nodig. dit het liefst wel
’s ochtends al meenemen, zodat de tafels al
gedekt kunnen worden. Tijdens de kerstviering
trakteert de ouderraad de ouders op een bekertje
warme chocolademelk of glühwein, terwijl de
kinderen dineren.
We gaan er een mooi kerstfeest van maken!

Na vorige week Sinterklaas te hebben uitgezwaaid
(was weer een erg gezellige ochtend met Sint op
school), werd de school snel omgetoverd in een
prachtige kerstsfeer. Wij waarderen het dat zowel
ouders als team er zoveel moeite insteken om het
gebouw zo sfeervol te versieren. Graag spreken
wij hiervoor onze dank uit! In deze kerstsfeer werken we langzaam naar de kerstvakantie toe.
Samen met basisschool Christoffel en de Petteflet
hebben we aangegeven om de actie vanuit “Het
vierde Geschenk” te ondersteunen. (zie bijlage).
Top om te zien dat we als school hier oog voor
hebben.
Tevens kan ik weer terugkijken op een fijn eerste
halfjaar. De ontwikkelingen op onze school lopen
nog steeds volgens planning. De leerteams TAAL –
REKENEN – DAVINCI – PORTFOLIO hebben ook dit
jaar weer de nodige stappen gezet. Begin van het
nieuwe jaar zullen we u d.m.v. de ontwikkelmemo
weer van op de hoogte brengen. Ook onze
KLOOSTERTUIN, met allerlei verschillende
mogelijkheden om het spelen zo optimaal te
maken, is eindelijk klaar. In het nieuwe jaar zal de
Stichting Kloostertuin samen met de school een
opening organiseren.
De kerstviering voor de leerlingen wordt op
donderdag 20 december gevierd. Gezien het feit
dat de kerstviering onder de onderwijstijd valt
(want ’s middags vrij) is het een verplichting voor
de leerlingen om aanwezig te zijn. We gaan er
samen een mooi feest van maken!
Mede namens al mijn collega’s wens ik iedereen
fijne kerstdagen en een goed, gezond én gezellig
2019.
Bas Evers, directeur

→ STUDIEDAG MAANDAG 7 JANUARI 2019!
Op maandag 7 januari (de 1e dag ná de
kerstvakantie) heeft het team een studiedag. De
leerlingen zijn op deze dag vrij. We zien iedereen
graag gezond en wel terug op dinsdag 8 januari
2019!

komen voor het Brabants Verkeersveiligheids
Label. We zijn op zoek naar ouders die samen met
ons, leerlingen, leerkrachten en directie, werken
aan een verkeersveilige school- en
woonomgeving. U als verkeersouder kan hierin
verschil maken. Samen met leerkrachten, de
KinderRaad en directie maakt u zich sterk voor:
• Een veilige schoolomgeving,
• Het betrekken van ouders bij de
verkeersveiligheid van hun kinderen
• Goed verkeersonderwijs
• Veilige school-thuis-routes
Heeft u interesse in deelname in de
Verkeerswerkgroep, of wilt u eerst wat meer
informatie, dan kunt u terecht bij Anita Stolk,
leerkracht en bouwcoördinator van de
middenbouw: anita.stolk@xpectprimair.nl
Aquarium gezocht!

Vakantietoernooi ZAALVOETBAL
Op 2, 3 en 4 januari staat het vakantietoernooi
zaalvoetbal op de planning. Er zullen ruim 1.600
leerlingen van bijna 50 scholen gaan deelnemen
aan het toernooi. Voor onze school zullen 5 teams
de strijd aangaan tijdens dit populaire toernooi.
Vindt u het leuk om te gaan kijken? Op de deuren
bij de ingangen van school vindt u het complete
overzicht van alle teams en waar en hoe laat ze
spelen. Speciale vermelding voor de twee
meidenteams uit de bovenbouw: Zij spelen in
dezelfde poule en zullen het in de laatste
poulewedstrijd tegen elkaar gaan opnemen!
Spanning gegarandeerd. Succes en veel plezier
allemaal!

Verkeerswerkgroep: doet u mee?
Na enige tijd van afwezigheid, willen wij de
Verkeerswerkgroep nieuw leven inblazen. Wij
willen ons profileren als Verkeersveilige School en
zijn ambitieus genoeg om in aanmerking te willen

Hier een oproep uit groep 5/6E. Zoals jullie
misschien wel weten hebben wij 2 schildpadden in
de klas, Smiley en Happy. We zorgen met zijn allen
goed voor ze. Zo goed zelfs dat Smiley en Happy
heel hard groeien! Ze groeien zo hard dat ze bijna
te groot worden voor hun aquarium!
Nu was onze vraag: Wie heeft een aquarium over
of wie kent iemand die een aquarium over heeft?
Een kleine vergoeding is eventueel mogelijk. Voor
afmetingen kun je bij meneer Gijs terecht in de
klas of via gijs.defeijter@xpectprimair.nl
Alvast bedankt, mede namens Happy en Smiley!
Groep 5/6E

Wij vertellen dit omdat het heel leuk en
interessant was. Dus wij vinden dit belangrijk om
het tegen jullie te vertellen zodat jullie ook weten
wat de kinderraad doet op school.
Gemaakt door: Jens, Door en Rocco

Kinderraad 12 december
Wij zijn op 12 december met de kinderraad naar
de gemeenteraad geweest.
Eerst zijn we naar de vergaderzaal gegaan, heel
anders dan bij ons want je moest door een
microfoon praten. Daarna gingen we naar
stadskantoor 6 daar kregen we een rondleiding
door meneer Marti de Brouwer (CDA). Hij liet ons
veel dingen zien zoals:
Mensen die er werken. Wat ze doen. En waar de
burgemeester werkt.
Alleen die was er helaas niet. Heel grappig is dat
ze meteen iemand kunnen opzoeken die bij de
gemeente werkt, en je kunt in een systeem
meteen zien of diegene aanwezig is.

We moesten wel goed opletten want er kwam
uiteindelijk een quiz met vragen zoals:
Wat was de achternaam van Marieke?
Hoe heet de minister president?
En dat soort vragen. Uiteindelijk was de winnaar
…Rocco, hij kreeg een exclusieve gemeente
Tilburg dopper.
We hebben nog veel meer geleerd zoals:
Dat de gemeente Tilburg 1.000.000.000 euro
uitgeeft per jaar. En dat er 7.000 kinderen in
Tilburg in armoede leven! En hoe een vergadering
gaat in de gemeenteraad!

Dankjewel!
De school ziet er weer sfeervol uit, helemaal in
kerststemming. Dit hebben we met veel
ouders/verzorgers gedaan. Nogmaals bedankt
voor al die hulp! Volgende week vrijdagochtend,
21 december, gaan we alle kerstversiering weer
opruimen. Wie heeft even tijd om mee te
helpen? Graag! We verzamelen om 8.30u in de
koffiekamer met een kopje koffie of thee. Dusssss
wie tijd heeft… Welkom!

Enquête zwemles
Sportbedrijf Tilburg vindt het ontzettend
belangrijk dat álle kinderen mét een zwemdiploma
naar het voortgezet onderwijs doorstromen. Zoals
bekend is het schoolzwemmen al een tijdje
afgeschaft en helaas gaan er steeds meer kinderen
zonder zwemdiploma naar het voortgezet
onderwijs.
Mark van der Burgt is een student vanuit de HAN
(Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en heeft
de opdracht gekregen om uit te zoeken waardoor
dit komt. Hij heeft een enquête gemaakt die
ANONIEM ingevuld kan worden door ouders
waarvan de kinderen géén zwemles krijgen of
hebben gehad terwijl zij toch al in groep 5, 6, 7 of
8 zitten.
http://bit.ly/EnqueteZwemlessen
Let op, deze enquête hoeft dus alleen ingevuld te
worden door ouder(s)/verzorger(s) van kinderen

uit de groepen 5 t/m 8 die geen zwemdiploma
hebben en niet op zwemles zitten of niet alsnog
op zwemles gaan.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Gezocht
Voor de ouderraad zoeken we een nieuwe
secretaris. Ik ga er mee stoppen omdat ons
jongste kind in groep 8 zit. Heb je belangstelling
dan kun je een keer aansluiten bij de vergadering
van de ouderraad (de eerstvolgende is 28 januari
om 20.15 uur in de koffiekamer). Heb je vragen
over de taken en hoeveel tijd het ongeveer kost,
neem dan contact op via het mailadres van de
ouderraad.
Namens de ouderraad,
Mieke Baltes, secretaris

Kalender
Donderdag 20
december

Vrijdag 21 december

Ma. 24 dec. 2018 t/m
vrij. 04 jan. 2019
Maandag 7 januari
2019
Dinsdag 8 januari 2019

-Leerlingen om 12.00
uur uit
-KERSTVIERING van
17.00 tot 19.00 uur
(deuren open 16.45 u)
-Leerlingen om 12.00
uur uit: START
KERSTVAKANTIE!
KERSTVAKANTIE
STUDIEDAG!
8.30 uur: 1e schooldag
in het nieuwe jaar
(2019)

