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Directie:  
Wat een mooi weer de komende dagen, in het 
weekend zelfs temperaturen rond de 30 graden. 
De aankomende week is het een “leerling-vrije 
week” waardoor de kinderen lekker de accu op 
kunnen laden voor de laatste periode. Altijd een 
periode van de “laatste loodjes”, en die wegen het 
zwaarst. Tijdens deze “vrije week” voor de 
kinderen zal het schoolteam zich bezighouden met 
de lopende schoolontwikkeling, alvast kijken naar 
de onderwijskundige doelen voor het nieuwe 
schooljaar, maar er wordt ook gewerkt aan de  
leerlingverdeling voor het nieuwe schooljaar, 
werken aan de portfolio’s, analyseren van de 
leerlingresultaten, enz. enz. 
Na haar zwangerschapsverlof komt Jolien 
(orthopedagoog) vanaf a.s. maandag weer 
werken, welkom terug Jolien. Daarnaast zullen de 
aankomende periode ook twee collega’s in het 
huwelijksbootje stappen. Morgen gaat Sophie H. 
(gr. 5/6) haar ja-woord geven en zal Marijn (gr. 
7/8) dit volgende week zondag gaan doen. We 
feliciteren beide collega’s en wensen ze een 
mooie, gezellige dag toe! 
Volgende week is het avondvierdaagse, ik wens 
alle kinderen en ouders die hieraan deelnemen 4 
gezellig wandeldagen toe. Als het gelukt is zullen 
de kinderen op vrijdag 24 juni hun medaille in 
ontvangst nemen. Ik wil de O.V en de collega’s die 
dit gecoördineerd hebben hartelijk danken. 
  
Ik nodig u ook uit om gebruik te maken van 
deelname aan de portfoliogesprekken (op 30 juni 
of op 6 juli). En op woensdagmiddag 13 juli a.s. 
voor het ouder-kindfeest dat we gelukkig weer 
kunnen organiseren na de coronaperiode. We 
hopen u samen met uw kind(-eren) te mogen 
begroeten! 
 
Ondanks dat er geen beperkingen meer zijn 
moeten we nog steeds oppassen dat het 
coronavirus zich niet opnieuw gaat verspreiden. 
Tot op heden komen de eerste signalen van een 
coronabesmetting weer langzaam bij ons binnen. 
We willen u vragen om bij twijfel altijd te testen 
en bij een positieve uitslag de adviezen op de 

volgen vanuit het RIVM. Alleen zo kunnen we het 
mogelijk verspreiden van het virus beperken. 
Hiervoor alvast onze dank. 
Wens ik allen een fijn weekend toe, met heeeeel 
veeeeel zon !!!!! Groet Bas Evers 
 

Leerlingvrije week! 
De aankomende week, week 25 (van ma. 20 
t/m vrij. 24 juni), is een leerlingvrije week (zie 
ook op de jaarplanning).  

 

 
 
 
Portfoliogesprekken in juni/juli  
Op woensdag 29 juni a.s. krijgen alle leerlingen 
hun portfolio mee. N.a.v. dit portfolio zullen we 
op school verslaggesprekken houden met 
ouders/verzorgers op do. 30 juni en woe. 6 juli 
a.s. We vinden het erg fijn om u, ouders/ 
verzorgers, op school te ontmoeten! Om de 
zelfstandigheid van uw kind te bevorderen, vragen 
we de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 aan het 
gesprek deel te nemen. Een gesprek duurt max. 15 
minuten.  
Een verslaggesprek roostert u zelf in via de 
Basisschoolapp → ‘plan gesprek’ 
De inschrijving voor alle ouders sluit op maandag 
20 juni a.s. om 21.00 u dus plan uw gesprek(-ken) 
op tijd in! 
 



Wellevendheid 
Dit jaar zijn wij op onze school gestart met 
wellevendheidslessen, zoals jullie misschien al 
hebben vernomen van jullie kind(eren). In deze 
lessen leren kinderen van alles rondom het goed 
zorgen voor zichzelf (weerbaarheid en 
zelfvertrouwen), voor elkaar en voor de omgeving. 
Deze lessen hebben betrekking op het 
welbevinden van onze leerlingen.  
Zo leren we de leerlingen bijvoorbeeld hoe ze op 
een goede en rustige manier aan kunnen geven 
wat ze wel en niet fijn vinden.  
We sluiten de lessen van de bovenbouw de 
komende weken af. Alle leerlingen van de 
bovenbouw gaan een plankje doorslaan in de 
laatste les. Dit is best een spannend moment. Wij 
zijn er volledig van overtuigd dat ze er zowel fysiek 
als mentaal helemaal klaar voor zijn!  
Als u meer wilt weten over de inhoud van deze 
lessen vraag ons dan gerust om meer informatie. 
 
Marian, Annemiek, Laura, Bil en Lana K.  

 
Avondvierdaagse 
Komende week gaat de avondvierdaagse van 
start. Meer dan 100 kinderen van onze school 
lopen dan mee. Zij zullen de 5 of 10 kilometer 
gaan wandelen. 
De avondvierdaagse start elke dag om 18:30u, en 
tijdens de wandeling zal er een pauzepost vanuit 
school zijn met een kleine traktatie. 
Informatie over de avondvierdaagse is te vinden 
via: https://avd-tilburg.nl/ 
Via deze site zijn ook de routes te vinden. 

De inschrijving via school is al gesloten, maar u 
kunt eventueel nog online via de avd zelf 
inschrijven. 
Onze kinderen zullen op de startplaats 
verzamelen, wij zullen de plek aangeven middels 
een schoolvlag.  
 
We vertrekken elke dag om 18.30 uur:  
-op dinsdag en woensdag vanaf het Reeshofpark 
aan de Reeshofdijk. 
-op donderdag en vrijdag starten we vanaf de 
Universiteit aan de Warandelaan 2. 
Heel veel wandelplezier! 

De ouderraad 

Ouder-kindfeest  
Op woensdag 13 juli a.s. zal het ouder-kindfeest 
weer plaatsvinden; dit zal duren van 14:00 u tot 
16:30 u. Het thema van dit feest is Oud-Hollands. 
Vanwege het thema zullen er gepaste activiteiten 
plaatsvinden zoals oudhollandse spelletjes en 
zullen er thema-gerelateerde knutselwerkjes 
verkocht worden op een markt. Binnenkort volgt 
hier meer informatie over. Noteer de datum alvast 
in uw agenda! 

  
Schoolfotograaf 
De schoolfoto’s zijn online te bekijken! 
Elk kind heeft vorige week een flyer meegekregen 
met inlogcodes, rechtsonder op de pagina.   
Daar staat een inlognaam & wachtwoord 
waarmee ingelogd kan worden op de website van 
de fotograaf. 
Het adres van de website van de schoolfotograaf 
is www.schoolkidsfotografie.nl 

https://avd-tilburg.nl/
http://www.schoolkidsfotografie.nl/


Hebt u vragen over schoolfoto’s, over uw 
bestelling, de inlog etc., of wilt u contact over 
schoolfoto’s, mail dan rechtstreeks 
naar info@schoolkidsfotografie.nl  
Vriendelijke groeten namens de ouderraad, 
Corina, Yuri & Wilco 
 

Kalender 
  

Maandag 20 juni  21.00 u: Sluiting 
inroosteren 
portfoliogesprek(-
ken) 

Maandag 20 t/m 
vrijdag 24 juni   

Leerling-vrije week 

Dinsdag 21 t/m 
vrijdag 24 juni  

Avondvierdaagse 

Dinsdag 28 juni Vergadering MR 

Woensdag 29 juni Verslag/portfolio 
gaat mee 

Donderdag 30 juni Oudergesprekken 
nav portfolio  

Woensdag 6 juli  Oudergesprekken 
nav portfolio 
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