Basisschool Hubertus / nummer 07 / donderdag 1 maart 2018

Ontdekstation

Inhoud

Dinsdag 5 februari heeft groep 5A een bezoek
gebracht aan het Ontdekstation. Marian, Anne
en Ronaysha hebben hier een verslag van
gemaakt.
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Wij, groep 5A, zijn dinsdag 5 februari naar het
Ontdekstation geweest. We hadden veel leuke
dingen gedaan, zoals een film maken met een
green screen. Een green screen is een groen doek waarmee je kan laten lijken of je in de
film ergens anders bent. We hebben in groepjes zelf ook een film gemaakt.
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Daarna hebben we van oude spullen nieuwe
dingen gemaakt. Voor we al die dingen
hebben gedaan, hebben we de klas in
tweeën gedeeld. Aan het eind van de dag
mochten we al onze mooie dingen mee naar
huis nemen, maar eerst nog even naar
school.
Marian, Anne en Ronaysa
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Agenda
06-03-2018 en
07-03-2018
Aanmelden VOI groep 8
14-03-2018
8.45 u -12.30 u
Open Dag

Carnaval

15-03-2018
Hubertustheater

Vrijdag 9 februari hebben we een zeer
geslaagde carnavalsochtend gehad. Prins
Mohamed Amin en zijn Raad van Elf gingen
de hele ochtend voorop in het feest.
Zelfs de Raad van Elf van Tilburg kwam op
bezoek. Zij hadden een verrassing voor ons.
Groep 5A heeft de kleurwedstrijd
gewonnen! Als prijs krijgen zij een
rondleiding door het Willem II stadion.
Proficiat kanjers van groep 5A!
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30-03-2018
Goede Vrijdag
Alle kinderen vrij
Iedere dinsdag en vrijdag
Ouderkamer
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Voorleeswedstrijd
Woensdag 21 februari heeft Rania uit groep 7 meegedaan aan de
Tilburgse Voorleesfinale in het Factorium. Rania moest het opnemen
tegen 7 andere kandidaten uit Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot.
Ze heeft het supergoed gedaan, want ze heeft gewonnen.
Gefeliciteerd Rania.
Wij wensen je heel veel succes bij de provinciale voorronde op 24
maart.

JIJ BENT JARIG
Maart
1

Mohamed

8

2

Alparslan

2A

4

Narjes

1B

4

Lila

8

6

Berat

5B

7

Dilan

8

12

Szymon

3B

14

Salam

4A

Hubertustheater

14

Ashraf

1A

15

Abdelkader

7

Donderdag 15 maart 2018 is er weer een Hubertustheater. Deze keer zijn de groepen 1-2A,
1-2C, 3A, 4A, 5A, 6A, en 8 aan de beurt.
Ouders van deze groepen krijgen hiervoor nog een uitnodiging.
We starten om 08.45 uur in de aula.
In verband met de privacy is het niet toegestaan om tijdens de optredens filmpjes en/of foto’s
te maken.

15

Szymon

3A

16

Mert

6B

19

Danté

3B

20

Hawa

5B

26

Ramzi

6A

26

Tuana

2A

27

Fleur

5A

Afscheid meneer Rien
Deze week hebben wij afscheid genomen van meneer Rien.
Wij wensen hem veel succes in de toekomst.

Opening HUB taal
Donderdag 1 maart zijn we gestart met en nieuw taalproject, HubTaal. Dit
project is gericht op extra taalondersteuning van peuters van Peuterwerk
Huub en kleuters van Basisschool Hubertus.
Juffrouw Christa en juffrouw Cathy (van Auris Florant) werken op maandagen donderdagochtend met de kinderen.

.
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Workshop groep 3

Luizen
Na de voorjaarsvakantie zijn er luizen geconstateerd.
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) dat u hoofdluis ontdekt hebt en het
kind behandeld is.

Ouderkamer
In de Ouderkamer wordt op vrijdag 9 maart aandacht besteed aan de Internationale
Vrouwendag.
Vrijdag 16 maart komt een medewerkster van de bibliotheek uitleg geven over de
Gemeentelijke verkiezingen.

Themabijeenkomst ‘Opvoeden’
Dinsdag 6 maart organiseert de GGD een bijeenkomst ‘Positief Opvoeden’. In de bijlage vindt u
de flyer met meer informatie.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich opgeven via de website www.ggdhvb.nl
.
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In mijn taalgebruik toon ik respect

Dinsdag 27 februari hebben de kinderen van de groepen 3A en 3B een Workshop Action
Painting gevolgd. Met veel plezier werden de mooiste kunstwerken gemaakt.
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open dag

bs. Hubertus en
peuterwerk Huub

woensdag 14 maart van 08:45 u.- 12:30 u.
Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg
Tel. 013 4672792
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