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Voorleeswedstrijd
Dinsdag 14 november was in de aula de voorleeswedstrijd voor
de groepen 5 t/m 8. In elke groep is er vooraf een voorronde
geweest. De leeskampioenen uit elke groep mochten meedoen
aan de voorleeswedstrijd in de aula.
Winnares van de groepen 7 en 8 is geworden; Rania Benachrak
uit groep 7.
“Ik vond het spannend, maar toen ik las viel het weer mee. En
toen ik hoorde dat ik won was ik super blij en opgelucht.”
Rania mocht plaatsnemen in de jury en mee jureren bij de
voorleeswedstrijd van de groepen 5 en 6.
Ook mag Rania onze school gaan vertegenwoordigen bij de
voorrondes van de Tilburgse voorleeswedstrijd.
Winnares van de groepen 5 en 6 is geworden Nisrine Saidy uit
groep 6A
“Ik vond het heel leuk om te lezen. Maar ook spannend.
Omdat ik niet alleen moest lezen, maar ook presenteren. En
toen ik hoorde dat ik won was ik blij, maar ik vond het wel
zielig voor de andere deelnemers. En ik was heel erg
opgelucht.”
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Agenda
30-11-2017
Ouderraad
05-12-2017
Sinterklaas op school

Afscheid meneer Rien
Lieve ouder(s), lieve kinderen,

21-12-2017
Kerstviering
Iedere dinsdag en
vrijdag Ouderkamer

Na ruim 29 jaar gewerkt te hebben op onze mooie Hubertusschool heb ik besloten per
direct te stoppen met lesgeven. Ik merkte dat mijn betrokkenheid en motivatie om er
iedere dag op een goede manier en voor de volle 100% te zijn voor onze kinderen, mij niet
meer lukte. Terwijl onze kinderen dit nodig hebben en ook echt verdienen. Veel beter is
het dan om ruimte te maken en ervoor te zorgen dat er wel een goed gemotiveerde,
betrokken en energievolle leerkracht komt om mijn taken over te nemen.
Ik ben er trots op dat ik kan zeggen dat ik zolang op de Hubertusschool les heb mogen
geven. Les geven aan onze fantastische kinderen, met hun fantastische ouder(s)!!
Wat zal ik jullie allemaal missen!!
Meneer Rien
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Jumbo actie ‘Sparen voor je school’
De actie is afgelopen.
Onze school heeft 1849 punten verdiend. Vrijdag 8
november krijgen wij, tijdens een feestelijke bijeenkomst in
de Euroscoop, een waarde cheque uitgereikt. Hiermee
kunnen wij extra speelgoed kopen.
Wij danken alle ouders en familieleden die hun punten aan
Basisschool Hubertus gedoneerd hebben.

JIJ BENT JARIG
December

Hoofdluis
We horen van diverse basisscholen dat er weer veel meldingen zijn van hoofdluizen. Helaas
hebben deze kleine, kriebelige beestjes ook Hubertus weer gevonden. Ze zijn er ineens! Waar
komen ze vandaan??? Belangrijker is: hoe blijven wij ze de baas!
Wij willen u vragen om uw kind(eren) regelmatig te controleren en zo nodig te behandelen.
Met controleren bedoelen wij niet alleen maar kijken, maar vooral ook preventief kammen.
Kammen met een luizenkam helpt echt het beste.
Mocht u toch luizen en/of neten aantreffen, behandel het kind dan met een speciaal
luizenmiddel en blijf daarna kammen.
Meld ook even bij de leerkracht van uw kind(eren) als u heeft hoofdluis ontdekt en of het kind
behandeld is.

Neem mee, lees en ruil
Leesboeken voor groep 1-2, 3, 4, 5 en peuterspeelzaal Huub
Lezen en voorlezen is leuk en heel belangrijk. Kinderen kunnen
gratis lid worden van de bibliotheek.
Van een oud Xpect Primair collega hebben wij een grote
hoeveelheid prentenboeken ontvangen.
We hebben hiervoor het volgende plan bedacht: ‘Neem mee, lees
en ruil’!
Bij de groepen 1-2, 3, 4, 5 en peuterspeelzaal Huub komen kastjes te
staan waarin wij deze boeken gaan plaatsen. U kunt met uw kind
een boek hieruit pakken en thuis samen lezen. Daarna brengt u het
boek weer terug en ruilt dit voor een ander boek. Een bibliotheek in
het klein.
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TS

Vrijdag 24 november zijn de ouders van de Ouderraad op bezoek geweest bij de gymles van
groep 3.

Sinterklaas
Dinsdagmiddag 5 december komt Sinterklaas onze school een bezoek
brengen. De groepen 1 t/m 4, Taalschool en de peuterspeelzaal vieren het
Sinterklaasfeest in de aula. Ouders zijn hierbij van harte welkom.
De groepen 5 t/m 8 vieren het Sinterklaasfeest in hun eigen groep. Zij
hebben hele mooie surprises voor elkaar gemaakt, die ze dan uit gaan
pakken.
Het maken van foto’s en/of filmpjes is niet toegestaan.

Telefoonnummers
Het komt helaas nog wekelijks voor. Een kind wordt ziek op school en wil naar huis. De
leerkracht probeert te bellen, maar het telefoonnummer van mama en/of papa klopt niet.
Als uw telefoonnummer verandert, wilt u het nieuwe nummer dan zo snel mogelijk doorgeven
aan de leerkracht van uw kind(eren).

De school start om ….
De school start om 8.30 uur! Wij moeten dan starten met de
lessen en wij willen dit graag in alle rust doen. Om 08.30 uur
gaan de buitendeuren dicht en laten wij alleen nog kinderen
binnen via de voordeur.
Zorgt u ervoor dat uw kind(eren) om 08:30 uur op school
is/zijn.
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schoon te houden

Ouderkamer

Ik help mee de klas en de school opgeruimd en
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Het wordt kouder, regen en sneeuw horen nu eenmaal bij de herfst en winter. Ook in de
maanden december, januari, februari en maart spelen kinderen buiten tijdens de pauzes.
De groepen 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal aan de Schiphollaan. Hiervoor moet een stuk
gewandeld worden. De gymles gaat altijd door, ook bij regen en sneeuw.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind gekleed is op de weersomstandigheden van de dag.

Kerst
De kerstviering is dit jaar op donderdagavond, 21 december van
17.00-18.30 uur. Het wordt weer een gezellige avond. De
werkgroep is druk bezig met de voorbereidingen.
Verdere informatie volgt nog.

Schoolfruit
Op woensdag, donderdag en vrijdag smullen de kinderen van
een heerlijk stuk schoolfruit. De afgelopen weken hebben we
al tomaat, mandarijn, sinaasappel, radijs, peer en wortel op.
Radijs was voor veel kinderen nieuw, maar ze hebben het
toch geproefd.

Staking
Bij dit Jagertje een brief over de eventuele staking op dinsdag 12 december.
Deze brief ontvang u ook apart per mail
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Herfst- en winterweer

Ik zorg dat ik elke dag op tijd op school
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STAKING 12 DECEMBER 2017:
Beste ouders,
Op 5 oktober 2017 hebben we als onderwijs aan Nederland/de politiek laten weten dat het zo niet verder
kan. Massaal hebben we de scholen gesloten en hebben onze zorgen betreffende goed onderwijs
uitgedragen. Het nieuwe kabinet heeft weliswaar geld vrijgemaakt voor werkdruk in het primair onderwijs,
maar dat geld wordt de eerste jaren maar mondjesmaat in het onderwijs gepompt. Pas in 2021, het laatste
jaar van de coalitie wordt 430 miljoen voor werkdrukverlaging uit de kast gehaald. Echt onvoorstelbaar!
Ook de salarissen worden onvoldoende aangepast om het gat met de collega’s van het Voortgezet
Onderwijs met hetzelfde opleidingsniveau, te verkleinen ( momenteel - 10%) en daardoor ook nieuwe,
getalenteerde mannen/vrouwen naar het basisonderwijs te trekken. Het water staat tot aan de lippen, het
gaat echt de verkeerde kant op! Er zijn in Nederland al klassen die naar huis worden gestuurd omdat er
geen vervangers meer zijn. Ook in Tilburg e.o. begint de situatie nijpend te worden. Mocht er bijvoorbeeld
de komende tijd een griepepidemie uitbreken, dan is het maar de vraag of we de klassen kunnen
bemannen en we daardoor eventueel groepen naar huis moeten sturen. De overlast voor ouders wordt
dan echt enorm. Maar bovenal moeten we gewoon kwalitatief goed onderwijs kunnen geven aan onze
leerlingen, die allemaal onze zorg nodig hebben.
Op 5 december bespreekt de Tweede Kamer met de nieuwe minister Slob de onderwijsbegroting. Mocht
dit onvoldoende resultaat opleveren (en die kans is zeker niet ondenkbaar), dan wordt er op dinsdag 12
december opnieuw gestaakt.
De kans is aanwezig dat ook onze school, Basisschool Hubertus, die dag gesloten zal zijn.
Wij geven dit nu al aan, zodat u er alvast rekening mee kunt houden.
Maar ……….. pas op 5 december valt dus de uiteindelijke beslissing. Hopelijk geen vervelende surprise voor
ons allemaal!
We zullen u tijdig informeren als het onderwijs op 12 december definitief het werk gaat neerleggen.
Met vriendelijke groet,
Candide Kassels
Directeur Basisschool Hubertus
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