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Maandag 7 mei en dinsdag 8 mei komt de schoolfotograaf 
op school. Er worden die dagen portret- en groepsfoto’s 
gemaakt. 
We kunnen vooraf niet aangeven welke groep op welke dag 
aan de beurt is, er wordt wel rekening gehouden met de 
gymlessen. 
Donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni komt de fotograaf met 
de gemaakte foto’s op school. U kunt vanaf 14.15 uur in de 
aula de foto’s bekijken en kopen. 
Een setje (1 grote portretfoto, kleine portretfoto’s en 
groepsfoto) kost €7,50. 
Eén foto uit dit pakket kost €3,00 
De broer/zus foto kost €3,00 

 

Maandag 7 mei gaat het nieuwe gymrooster in voor de groepen 3 t/m 8. 
De groepen 4A, 5B en 6A gymmen op maandag 
Op woensdag zijn de groepen 4B en 8 aan de beurt. 
Op vrijdag is er gymles voor de groepen 3A, 3B, 5A, 6B en 7 
Zorgt u ervoor dat uw kind(eren) op deze dagen de gymspullen bij zich hebben? 
 

Dit jaar is het Kindervakantiewerk van 6 t/m 10 augustus en 13 t/m 17 augustus. 
Inschrijven kan voor één of twee weken vanaf 1 mei via onze website 
www.kvwzandwandelbos.nl 
Schrijf je in voor twee superleuke weken in de zomervakantie! 
  
Kindervakantiewerk Zand-Wandelbos, dat betekent busdagen, sport en spel, creativiteit 
en toneel in de laatste twee weken van de zomervakantie, voor alle kinderen die op de 
basisschool zitten. 
  
KVW Zand-Wandelbos is niet alleen actief voor de wijken ’t Zand en Wandelbos maar ook 
voor de Reit en Zorgvlied. Elk jaar zorgen we voor een programma vol met grote bosspelen, 
speurtochten door de wijk, knutselen, erop uit met de bus en een feestmiddag. We werken 
met een thema: een verhaal dat de twee weken doorloopt en waarin jij ook meehelpt. 

En dat alles voor maar €42,50 per kind, voor 2 weken. Schrijf je dus gauw in! 
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23-04-2018 t/m 

04-05-2018 
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08-05-2018 
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Alle leerlingen vrij 

11-05-2018  

Alle leerlingen vrij 

Iedere dinsdag en 

vrijdag Ouderkamer 

  

 

Schoolfotograaf 

Gymrooster vanaf 7 mei 

Kindervakantiewerk 

www.kvwzandwandelbos.nl
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_09.docx#_Toc511900322
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_09.docx#_Toc511900323
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_09.docx#_Toc511900323
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_09.docx#_Toc511900324
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_09.docx#_Toc511900325
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_09.docx#_Toc511900326
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_09.docx#_Toc511900326
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_09.docx#_Toc511900327
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_09.docx#_Toc511900327
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_09.docx#_Toc511900328
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_09.docx#_Toc511900328
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Stichting Leergeld helpt gezinnen met een laag besteedbaar 
inkomen bij het betalen van de ouderbijdrage en het schoolreisje of 
schoolkamp. Ook voor zwemles, lidmaatschap van een 
sportvereniging of muziekles, voor kinderen van 4-18 jaar, kunt u 
een aanvraag doen bij Stichting Leergeld. 
Op de website van Stichting Leergeld ziet u of u in aanmerking komt 
voor hulp. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.leergeld.nl/tilburg/ 

Donderdag 12 april is ons nieuwe taalproject HUB taal 
officieel geopend. 
De kinderen knipten zelf het lintje door en hebben daarna 
een lekker gebakje gegeten. 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 17 april is groep 5A op bezoek geweest bij het 
Willem II stadion. 
Zij hebben genoten van een geweldige rondleiding. 
 
 
 
 
 
 

Er wordt volop gewerkt aan de voorbereidingen voor volgend schooljaar. Wij hopen in het 
volgende Jagertje de jaarplanning voor schooljaar 2018-2019 te kunnen plaatsen. 
 

FIJNE MEIVANTIE 

 

JIJ BENT JARIG 

April  

20 Eslin 5B 

21 Adam 7 

21 Aleksander 1B 

26 Burꞔin  7 

28 Esmae 8 

29 Yanis TS 

29 Ugurkan 6A 

29 Camilla TS 
 

EEslin 

 
Mei 

1 Aylin 2B 

1 Mariam 2C 

1 Mohammad 2A 

1 Aysema  6B 

2 Omer 3B 

4 Leya 3B 

5 Imraana 2A 

7 Klaudia  8 

11 Mohammed 6B 

12 Ueale 3B 

12 Kayra  1C 

13 Yusuf 7 

13 Alyandro  1C 

14 Semon  6B 

16 Mehmet-Ali  7 

17 Ilayda  4A 

18 Mavili  2C 

18 Amir  4B 

19 Filip  1A 

20 Ceylan  7 

20 Abdullah 2A 

22 Jayden 6B 

22 Deniro 2B 

27 Mara  5A 

30 Sudenaz  1C 

30 Sekou  2C 

31 Mustafa  2A 
 

 

  

  

  

  

Feestelijke opening HUB taal 

Groep 5A bij Willem II stadion 

Schooljaar 2018-2019 

Stichting Leergeld 

http://www.leergeld.nl/tilburg/
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

