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Hierbij ontvangt u het laatste Jagertje van het jaar 2017. Een jaar wat ons heel veel mooie 
momenten heeft gebracht, maar helaas ook een paar droevige. 
Alle kinderen hebben hard gewerkt, samen gespeeld en veel geleerd; ze zijn gegroeid. 
Wij danken alle ouders voor de prettige samenwerking en hopen ook in 2018 op deze voet 
samen verder te gaan. De kerstvakantie staat voor de deur. De tijd om samen met familie 
en vrienden door te brengen. 
De school sluit vrijdag 22 december om 12.00 uur en gaat maandag 8 januari weer open. 
Wij wensen alle ouders en kinderen fijne feestdagen en het allerbeste voor 2018 toe. 
 

Vorige week kregen wij het droevige bericht dat juffrouw Jeannette onverwachts op  
62 jarige leeftijd is overleden. Juffrouw Jeannette is in het voorjaar van 2017 gestopt met 
haar werkzaamheden bij peuterspeelzaal Huub. Veel van onze kinderen en ouders zullen 
haar gekend hebben. 
Wij wensen haar familie veel sterkte toe bij dit plotselinge verlies. 

 

De spaaractie is afgelopen. 
Wij danken iedereen die de afgelopen weken mee 
gespaard heeft met deze actie. 
Vorige week heeft Anne uit groep 5 een cheque van 
€133,- in ontvangst mogen nemen. Hiermee kunnen 
wij extra speelgoed kopen om binnen of buiten mee 
te spelen. 

 
 

Heeft u thuis nog een peuter tussen de 3 en 4 jaar die nog niet aangemeld is op school? 
Kom dan snel een aanmeldformulier vragen bij de directie. Het is voor ons heel fijn om op 
tijd te weten hoeveel kinderen er dit schooljaar nog bijkomen. Ook voor volgend schooljaar 
mogen kinderen al aangemeld worden. 
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Het kalenderjaar 2017 is bijna ten einde 

Overlijden oud medewerker peuterspeelzaal Huub 
 

Jumbo actie ‘Sparen voor je school’ 

Aanmelden peuters 

https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/1718_05a.docx#_Toc501027450
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/1718_05a.docx#_Toc501027450
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/1718_05a.docx#_Toc501027451
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/1718_05a.docx#_Toc501027451
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/1718_05a.docx#_Toc501027451
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/1718_05a.docx#_Toc501027452
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/1718_05a.docx#_Toc501027452
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/1718_05a.docx#_Toc501027453
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/1718_05a.docx#_Toc501027454
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/1718_05a.docx#_Toc501027456


 
 

 

Basisschool Hubertus / nummer 05 / dinsdag 19 december 2017 

2 

 

De Kerstviering is op donderdag 21 december van  
17:00 uur tot 18:30 uur. De kinderen kunnen tussen  
16:45 uur en 17:00 uur in de klas gebracht worden.  
Voor ouders is er de gelegenheid om tijdens de kerstviering 
in de speelzaal van de school te wachten. Er wordt een 
kopje koffie en/of thee geschonken. 
Alle kinderen moeten om 18:30 uur door een volwassene 
opgehaald worden bij hun klaslokaal. 

 

 

 

 

 
 

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 staan kastjes met boeken. 
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. 
 

Wat hebben wij sportieve kinderen op Hubertus. Maar liefs 6 teams gaan meedoen met het 
zaalvoetbaltoernooi in de Kerstvakantie. Wij wensen alle teams veel succes. 
Supporters zijn altijd welkom. 

 

 
FIJNE FEESTDAGEN 

 

team Groep  speeldag Tijd sporthal 

Hubertus 1 8 3 januari 11:45 u – 14:30 u Dongewijk (Reeshof) 

Hubertus 2 7 3 januari 14:30 u – 17:15 u Dongewijk (Reeshof) 

Hubertus 3 5 en 6 3 januari 09:00 u – 11:45 u Dongewijk (Reeshof) 

Hubertus 4 4 3 januari 12:45 u -  15:30 u T-Kwadraat (Zuid) 

Hubertus 5 3 en 4 3 januari 11:00 u – 12:30 u T-Kwadraat (Zuid) 

Hubertus 6 3 3 januari 16:00 u – 17:45 u T-Kwadraat (Zuid) 

Kerstviering op Hubertus  

 

JIJ BENT JARIG 

December    

23 Elif  1A 

24 Misa-Lena  1A 

24 Fong Hei  8 

26 Laila  4A 

26 Mikâil  3B 

29 Baboukari  1A 

29 Hafssa  1C 

29 Riyansh  2B 

29 Mehmet-Pusat 4B 

30 Mohammad  TS 
 

  

 

    

Januari    

1 Bahaa    TS 

1 Baraa    TS 

1 Lamar    2B 

1 Madiha   TS 

1 Mustafa    3A 

1 Selena   4A 

5 Chaymae    2A 

5 Houda    3A 

5 Abdul    5A 

6 Tuana   6A 

7 Lina   5A 

8 Ayman   3B 

10 Zuzanna    TS 

11 Yigit   2A 

11 Zeren   TS 

    

14 Demi    2B 

15 Omran    TS 

17 Ceyhun    4B 

20 Mustafa   TS 

21 Manal   5B 

22 Duaa   TS 

23 Feyza   1A 

23 Julia    6A 

24 Bilal    6A 

27 Halbest    2B 
 

  

 

    

    

    

    

Neem mee, lees en ruil 

Zaalvoetbaltoernooi in de Kerstvakantie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFp6SytJXNAhVIRhQKHVE8BEoQjRwIBw&url=http://www.gifanimaties.nl/view/files/animaties-gif/verjaardag/animaties-gif-verjaardag-3684481-gif/&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNFdxfuJDp94NrEqf87Hb1DGaG13Aw&ust=1465371151386660

