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Hubertusdag
Morgen, vrijdag 3 november, vieren we de naamdag van St. Hubertus. In alle
klassen zal hier kort aandacht aan worden besteed.

‘Gruwelijk eng’
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Kinderboekenweek 2017.
Ook op Hubertus hebben we hier veel aandacht aan
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workshop gevolgd rondom het thema en in de klas
is getekend en geknutseld.
We hebben de Kinderboekenweek afgesloten met
een dans op de speelplaats. Daarna konden ouders
in elk lokaal komen kijken naar wat kinderen
tijdens de
workshop
gemaakt
hadden.
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Agenda

De Kinderboekenweek wordt jaarlijks
gehouden met steeds een ander thema. Het
doel van de Kinderboekenweek is om
kinderen uit te dagen veel te lezen.
Veel lezen is:
 Gezellig
 Goed voor de fantasie
 Goed voor de taalontwikkeling
 Goed voor de woordenschat
 Heel leerzaam
De bibliotheek heeft veel boeken voor
kinderen en volwassenen. Kinderen mogen
gratis lid worden.

3-11-2017
Hubertusdag
3-11-2017
14.00 uur
Hubertustheater
Iedere dinsdag en
vrijdag Ouderkamer
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Jumbo actie ‘Sparen voor je school’
Doet u wel eens boodschappen bij de Jumbo?
Tot en met dinsdag 21 november kunt u bij de
Jumbo sparen voor onze school. Bij elke € 10,- aan
boodschappen ontvangt u een schoolpunt. Deze
schoolpunten kunt u toekennen aan een school van
uw keuze. Wij willen u vragen ze aan onze school te
geven. Van de punten die wij ophalen kunnen wij
namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.
U kunt de punten inleveren in de dropbox in de nis bij groep 1-2 en groep 3.Op dit
moment hebben we al 550 punten. Spaart u mee voor basisschool Hubertus?
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Schoolontbijt
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Vrijdag 10 november doen wij mee aan het Nationaal schoolontbijt. De kinderen
hoeven deze dag thuis niet te ontbijten. Dat doen ze samen met de leerkracht en hun
klasgenoten in het eigen lokaal. De school begint, net als anders, om 8.30 uur.
Ontbijten voordat je naar school gaat is heel belangrijk. Na een goed ontbijt kun je je
beter concentreren en is een hele dag werken en spelen goed vol te houden.
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Hubertustheater
Donderdag 9 november is het tweede
Hubertustheater van dit schooljaar. Deze keer
zijn de groepen 1-2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7 en
Taalschool aan de beurt.
Voor een keer is het Hubertustheater
verplaatst naar de middag. We starten om
14:00 uur in de aula.

Voorleeskampioenen 2017-2018
Dinsdag 14 november gaan wij de voorleeskampioen kiezen
van de groepen 5-6 en van de groepen 7-8.
In de groepen 5-6-7 en 8 zijn nu de voorrondes bezig. De
klassenkampioen van elke groep doet mee aan de
schoolwedstrijd.
In een volgend Jagertje vertellen wij u wie de
voorleeskampioenen van dit schooljaar zijn.

30
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Kinderraad
Wij willen op Hubertus niet alleen
over kinderen praten, maar ook
met kinderen.
Kinderen kunnen heel goed
verwoorden wat zij van hun school
vinden; wat er goed gaat en wat er
volgens hun anders zou moeten of
kunnen.
Daarom hebben we ook dit
schooljaar weer een kinderraad. In
de Kinderraad zitten 12 kinderen
uit de groepen 5 t/m 8. Deze kinderen vertegenwoordigen hun groep.
Dit jaar zitten de volgende kinderen in de kinderraad:
Ronaysha en Jayden uit groep 5A
Eslin en Catalina uit groep 5B
Mandeq en Yasar uit groep 6A
Christiano en Joedy uit groep 6B
Freydimar en Mohamed uit groep 7
Ibrahim en Sangaash uit groep 8
Dit jaar wil de kinderraad AL HET ZWARTE PETTEN GEDRAG de school uit.
Samen met hun groep zijn ze hier ideeën voor aan het bedenken. U gaat hier vast
nog meer over horen.

Ouderbijdrage
Tijdens het ouder-kind in oktober heeft u een brief ontvangen van de ouderraad
m.b.t. de ouderbijdrage. In de schoolgids op blz. 22 kunt u lezen wat er allemaal
met deze ouderbijdrage gedaan wordt.
Heeft u al betaald? Bedankt hiervoor.
Heeft u nog niet betaald? Wilt u dit dan alsnog doen! De ouderraad kan dan verder
met activiteiten die gepland staan.

Luizencontrole
De eerste hoofdluizen zijn weer gesignaleerd.
Aanstaande maandag 6 november worden alle kinderen gecontroleerd door de
luizenbrigade. Extra hulp is welkom.
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praat ik rustig

Van 13 november 2017 tot aan de meivakantie gaan wij als
school meedoen met het EU schoolfruit programma.
Tijdens deze weken hoeft u uw kind op woensdag, donderdag
en vrijdag dus geen fruit of ander tussendoortje mee naar
school te nemen. Er is fruit op school. Iets te drinken meenemen
mag natuurlijk wel.

Op de gang en inde nis loop ik zachtjes en

Schoolfruit
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Elke vrijdagmorgen is de Ouderkamer vanaf 8.30 uur open.
In de maand november wordt aandacht besteed aande volgende thema’s:
Vrijdag 3 november
Aanbod ‘Taalhuis’
Vrijdag 10 november
Helpen bij Nationaal Schoolontbijt
Vrijdag 17 november
EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken
Vrijdag 24 november
Bijwonen gymles groep

Museumjaarkaart
Alle leerlingen krijgen binnenkort de museumjaarkaart voor het Natuurmuseum
Brabant mee naar huis. Wilt u de kaart zelf voorzien van een pasfoto?
Met deze kaart kunnen de kinderen het hele schooljaar voor € 1,50 per keer naar dit
leerzame museum.

Jeugdtandverzorging
Samenwerkende Tandartsen Junior is een tandartspraktijk speciaal voor kinderen.
De voordelen voor schoolgaande kinderen:
- Als extra service halen we kinderen op van school en
brengen ze terug na de behandeling.
- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen.
- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en
eetmomenten betekenen voor je tanden.
- Wij sturen u na de behandeling een kort verslag.
- Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig
heeft dan bespreken we dat met u.
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij Samenwerkende Tandartsen
Junior?
Voor meer informatie of aanmelden kunt u onze website bezoeken
www.samenwerkendetandartsenjunior.nl of contact met ons opnemen: 013-5430533.
E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl
Wij laten u graag de praktijk zien en beantwoorden al uw vragen!

Workshop ’Samen Mediawijs’
Woensdag 22 november organiseert De Kindertelefoon Tilburg een workshop
‘Samen Mediawijs.
In de bijlage vindt u de flyer met meer informatie.
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Ik zorg dat ik elke dag op tijd op school ben

Ouderkamer

