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We zijn nu twee weken onderweg met onze
verbouwing. De eerste hobbels zijn genomen en ik
wil vanaf deze plaats iedereen hartelijk danken
voor de flexibiliteit. “Waar plaatsen we de fietsen,
hoe zorgen we voor de veiligheid van de kinderen,
ouders, leerkrachten? Hoe zorgen we voor een
goede doorstroming tijdens de start en het einde
van de schooldag?” Allerlei uitdagingen die we
samen met de aannemer op een goede manier
hebben kunnen tackelen. De kinderen vinden de
“tunnel” een feestje om daar doorheen te gaan.
De kinderen passen zich moeiteloos aan als we
even op een andere manier dan normaal de
pauzes in gaan. Ook een compliment aan de
aannemer die steeds alle acties die ze doen met
ons communiceren. Kortom … de start van de
bouw verloopt volgens planning, mede dankzij de
flexibiliteit van alle betrokkenen.
De aankomende week zal voor de leerlingen een
korte schoolweek zijn. Woensdag 29-01 stond al
een studiedag ingepland voor het team (leerlingen
vrij) en donderdag 30 en vrijdag 31-01 gaan de
scholen/leerkrachten van Xpect Primair in
gesprek met elkaar over de “problematiek”
waarmee het onderwijs nu, maar vooral als er niks
gebeurt in de toekomst, te maken gaat krijgen.
Daardoor is onze school op donderdag 30 en
vrijdag 31 januari gesloten. Inmiddels bent u hier
al op verschillende manieren geïnformeerd.
Vanaf volgende week is Irma (Intern begeleider)
met zwangerschapsverlof. We wensen haar een
fijne periode toe. In deze memo kunt u ook lezen
hoe het OBT (Onderwijs Begeleidings Team) vanaf
volgende week functioneert.
Wens ik allen, mede namens het team, een fijn
weekend toe.
Bas Evers

Onderwijs Begeleidings Team (OBT)
In verband met het zwangerschapsverlof van Irma
zal het OBT vanaf dat moment als volgt
functioneren:
Coördinator/Orthopedagoog: Jolien (di – woe- vrij)
Intern begeleider(s):
-Anja , groep 1-2
-Annemiek W, groep 3-4
-Monique H , groep 5-6
-Jolien , groep 7-8
-Conny, algemeen
OPP ( ind. leerlijn ): Maartje – Karen
Praktijkrijk : Sophie H – Betty
HB (Verrijking) : Tanja – Lia
MRT ( Motorische RT) : Maud
Onderwijsassistenten : Marian- Wendy – Femke –
Marleen – Irene - Marjolein
Mocht u vragen hebben over uw kind, dan is het
EERSTE aanspreekpunt ALTIJD de leerkracht. Later
kan eventueel het OBT aansluiten.

STUDIEDAG en 2 manifestatiedagen
Zoals al eerder bekendgemaakt ziet de volgende
schoolweek (week 5) er als volgt uit:
Maandag 27 &
dinsdag 28-01: -gewone schooldagen
Woe. 29 -01: -STUDIEDAG alle leerlingen vrij
-Adviesgesprekken VO groep 8
Donderdag 30
& vrijdag 31-01:-SCHOOL GESLOTEN i.v.m.
manifestatie “Investeer in
Onderwijs”

Inplannen verslaggesprekken februari 2020

Zwangerschapsverlof Irma IB
Op 22-01 ga ik met zwangerschapsverlof. Dat
betekent dat mijn IB- werkzaamheden voor de
groepen 5/6 worden vervangen. Dit gaat Monique
Huijbers doen. Je kunt haar bereiken op school, zij
is het best bereikbaar op dinsdagen of via de mail:
monique.huijbers@xpectprimair.nl
We zien elkaar weer in het nieuwe schooljaar.
Irma van Heijst

Dit jaar gaan we de verslaggesprekken inplannen
via de nieuwe schoolapp.
De verslaggesprekken vinden plaats op
-woensdag 5 februari en op
-maandag 10 februari a.s.
Ouders/verzorgers kunnen hun gesprek(-ken)
inplannen via de basisschoolapp -> plan gesprek
(inlog heeft u vandaag via uw mail ontvangen). Na
het inloggen worden al uw kinderen zichtbaar.
Let op: Het inplannen van een gesprek kan t/m
DONDERDAG 30 januari a.s. Daarna wordt de
inschrijving gesloten.
Een oudergesprek inplannen zónder de app? Dat
kan. Ga dan naar www.schoolgesprek.nl
Let op : de inlog van de Basisschoolapp is een
andere dan de inlog voor de gespreksplanner
(plan gesprek).

Nieuwe datum viering
Door de sluiting van de school op vrijdag 31
januari is de eerder geplande viering verzet naar
vrijdag 7 februari. De inloop op 7 februari is om
13.55 en om 14.00 start de viering. Het thema zal
zijn: “een reis door de tijd”.
De groepen die meedoen zijn:
groep 1/2 a (Jessie en Marit)
groep 3/4 c (Marit en Laura)
groep 5/6 e (Lana en Nikkie)
groep 7/8 c (Lana en Dorien)
Welkom!

Montessori Kennisavond woe. 4 maart a.s.
Bent u nieuwsgierig naar het Montessori
onderwijs anno 2020? Het doel is om ouders te
informeren en te ervaren hoe de Montessori
materialen werken. Aan de hand van de animo
wordt de avond inhoudelijk ingericht. Door
onderstaande vragen te beantwoorden kunt u zich
aanmelden. Het invullen kan tot en met vrijdag 15
februari. Alvast vriendelijke bedankt. Zien we u
ook op woensdag 4 maart?

https://forms.office.com/Pages/ResponseP
age.aspx?id=_8bxBJbFWkGe5ML36JmMuIflCK9wRVEtjFD_iWY79UM0xNWjhKSUVURDZZRkM2Rz
NHTlhEM0VFSS4u
Werkzaamheden Fabriekstraat
Vanaf maandag a.s. zal de Fabriekstraat
gedeeltelijk open liggen i.v.m. werkzaamheden
van de gemeente. Voor fietsers is er een
omleidingsroute, voetgangers kunnen wel
(aangepast) door de Fabriekstraat naar school
komen. De werkzaamheden zullen ongeveer twee
weken duren. De parkeerplaatsen aan de
Noorhoekring zijn vanaf maandag wel weer te
gebruiken.

Try Out Cultuur weer van start in Tilburg!

BALANS DYSLEXIETOUR

Leerlingen uit het basisonderwijs in de gemeente
Tilburg ontvangen 6 februari weer het Try Out
Cultuur-boekje. In dit boekje staan creatieve
workshops waaraan basisschoolleerlingen kunnen
deelnemen. Tegen een laagdrempelig tarief (soms
zelfs gratis) kunnen kinderen kennismaken met
één of meerdere leuke workshops.

Bijeenkomst voor ouders en hun kinderen met
lees- en spellingproblemen of dyslexie.
Op zondag 16 februari 2020 komt de Dyslexietour
naar Tilburg. De Kerngroep Tilburg van Balans
organiseert samen met de Bibliotheek LocHal een
inloopmiddag over leesproblemen en dyslexie
Leesproblemen
Waar? LocHal Spoorzone/Futurelab
Van: 13.00-14.30u.
Klik hier voor gratis tickets
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-balansdyslexietour-tilburg-84752845041
Of kijk op
balansdigitaal.nl/evenement/dyslexietour-tilburg/

Vorig jaar schreven er maar liefst 4.000 kinderen
in op diverse kennismakingsworkshops. Doe ook
mee! Inschrijven vanaf woensdag 12 februari
aanstaande (zie ook bijlage).

Schoolmaatschappelijk werker
Ik ben Anneloes Roeters, ik
kom in plaats van mijn
collega Marloes voortaan als
schoolmaatschappelijk
werker op De Elzen. U komt
mij misschien tegen op
school of we gaan met elkaar
in gesprek als ik hulp kan
bieden aan u als ouder(s) of
aan uw kind(eren). Daarom wil ik me aan u
voorstellen! Ik werk ruim 9 jaar bij het IMW.
Voorheen ook in de rol van maatschappelijk
werker maar inmiddels volledig als
schoolmaatschappelijk werker, op drie scholen in
Tilburg. Als schoolmaatschappelijk werker neem ik
deel aan ondersteuningsoverleggen, geef ik advies
en ondersteuning aan leerkrachten en kan ik
hulpverlening bieden aan leerlingen en ouders. Ik
bied hulp als het gaat om sociaal-emotionele
problemen en/of problemen in de thuissituatie.
Bijvoorbeeld als het gaat om zelfvertrouwen,
echtscheiding, rouwverwerking, omgaan met
conflicten of sociale vaardigheden. Een
aanmelding gaat altijd via de leerkracht naar de
intern begeleider en komt dan (met een
aanmeldformulier met relevante gegevens) bij mij.
Samen met u bespreek ik wat er aan de hand is en
spreken we af wat er nodig is om het op te lossen.
Ik kan advies geven waar de juiste hulp te vinden
is, maar ik kan ook zelf begeleiding bieden.
Wie weet tot ziens!

Kalender
Di. 28 januari
Woe. 29 januari

Do. 30 en vrij. 31
januari

Ma. 3 febr.
Woe. 5 febr.

Vergadering OR
-STUDIEDAG alle
leerlingen vrij
-Adviesgesprekken
VO groep 8-lln.
Manifestatie
“Investeer in
Onderwijs”
School gesloten
Portfolio mee lln.
groep 1 en 3 t/m 7
Verslaggesprekken

