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Schoolfruit

Inhoud

Elke woensdag, donderdag en vrijdag hebben wij schoolfruit voor elk kind. Uw kind hoeft
op deze dagen dus geen eigen tussendoortje mee te brengen. Iets te drinken meenemen
mag wel. De kinderen hebben al gesmuld van appel, peer, sinaasappel, kiwi, banaan en
worteltjes.
Wij adviseren drinken mee te nemen in een beker en stimuleren het drinken van water.
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Begin november zijn er kijkochtenden geweest voor de
ouders van de groepen 1-2 en 3.
Ouders konden in de klas komen kijken naar de lessen en hoe
hun kind werkt. Veel ouders hebben van deze gelegenheid
gebruik gemaakt. Sommige ouders deden mee met de
werkjes of lazen voor uit een boek.
Na het bezoek in de klas was er een afsluitend gesprek met
een leerkracht.
De kinderen en leerkrachten van de groepen 1-2 en 3 vonden
het heel leuk dat zoveel ouders belangstelling hadden voor
school.
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Agenda
05-12-2018
Sinterklaas op school
06-12-2018
Studiedag
Alle leerlingen vrij

Schoolontbijt
Vrijdag 9 november hebben wij meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. 's Morgens
starten met een goed ontbijt is heel belangrijk om goed te kunnen leren, spelen en werken.
Het was een supergezellig begin van de dag. Dank aan alle ouders die geholpen hebben.

20-12-2018
17.00-18.30 uur
Kerstviering
21-12-2018
Alle leerlingen om 12.00
uur vrij
24-12-2018 t/m
04-01-2019
Kerstvakantie

Buiten spelen
Het wordt kouder buiten. Kinderen spelen elke dag buiten. Buiten spelen is gezond en
kinderen hebben beweging nodig. Zorgt u ervoor dat de kinderen een warme jas aan
hebben en een sjaal, muts en handschoenen. Goed aangekleed hebben kinderen geen last
van de kou.
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Iedere dinsdag en vrijdag
Ouderkamer
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Vrijdag 2 november

Herfstwandeling
zijn de groepen 1-2 en 3 naar het Wandelbos gegaan. Het bos ziet er in de herfst heel mooi
uit. In kleine groepjes hebben we van alles gezocht en bekeken wat met de herfst te maken
heeft en verzameld in lege eierdozen. Na de wandeling hebben we lekker gespeeld in de
speeltuin.
Tip: Het Wandelbos is een leuk bos om met uw kind te bezoeken.

JIJ BENT JARIG

Voorleeswedstrijd
Dinsdag 13 november hebben we de jaarlijkse
voorleeswedstrijd gehouden. In elke groep zijn voorrondes
gehouden en de groepskampioenen lazen een stukje voor in
de aula. De jury bestond uit een leerkracht, een ouder en
iemand van de bibliotheek. Het was een hele leuke, gezellige
middag. Er werd uit diverse boeken voorgelezen en het
publiek (de kinderen van groep 5-6-7-8) hebben veel leuke
boekentips opgedaan.
Maissa uit groep 6B is de kampioen van de groepen 5-6.
Maissa: ”Ik vond het een beetje spannend. Ik had niet
verwacht dat ik zou gaan winnen. Ik vond dat iedereen goed
had voorgelezen. Ik las uit het boek Kalle de Killercactus. Ik
vind dit boek grappig.”
Rania uit groep 8 heeft de voorleeswedstrijd gewonnen van
de groepen 7-8. Zij is de schoolkampioen en mag namens
onze school deelnemen aan de voorleeswedstrijd Tilburg West.
Rania: “Ik vond het heel spannend. Toen ik hoorde dat ik won was ik super blij. Ik was best
zenuwachtig . Ik las uit het boek Lampje van Annet Schaap. Dit boek vind ik zelf een heel
leuk boek. Ik vond dat iedereen goed voorlas.
Proficiat Maissa en Rani

Warandeloop
Zondag 25 november heeft Semom uit groep 7B meegedaan
aan de kidsrun van de Warandeloop.
Semon: “Het was bij de Beekse Bergen Ik moest 1200 meter
lopen door zand en modder en omhoog en omlaag. Het was
leuk en spannend om te doen. Er deden kinderen van heel veel
scholen mee. We moesten eerst een kleine en daarna een grote
ronde lopen.
Ik begon rustig en in de grote ronde ben ik kinderen in gaan halen. Dat lukte en ik ben als
derde geëindigd bij de jongens van groep 7. Volgend jaar doe ik weer mee en ik hoop dat er
dan meer kinderen van de Hubertus meedoen.”
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Basisschool Hubertus / nummer 04/ donderdag 29 november 2018

Mijn naam is Doreth Verhaaren. Ik werk bij de bibliotheek
Midden-Brabant. U kunt me tegen komen in een bibliotheek in
Tilburg, maar ook op verschillende scholen, waaronder
basisschool Hubertus.
Dit schooljaar ga ik aan de slag met leerlingen en leerkrachten
om het plezier in lezen te stimuleren. Er wordt aandacht
besteed aan o.a. de voorleeswedstrijd, de nationale voorleesdagen en de poëzieweek. We gaan
vooral heel veel leuke nieuwe boeken laten zien, voorlezen, met daarbij een passende
activiteit. Een bezoek aan de bibliotheek hoort ook bij de mogelijkheden.(Samen )lezen
is niet alleen super gezellig, maar ook ontzettend belangrijk. Boeken nemen uw
kind mee in een nieuwe wereld vol spannende, mooie avonturen. Ze leren zich beter
concentreren. Daarnaast is het ontzettend goed voor de ontwikkeling van taal.
Ik wens u heel veel leesplezier.
Doreth

Sinterklaas
Woensdag 5 december zal Sinterklaas met zijn pieten onze school bezoeken.
Alle kinderen verzamelen in hun eigen klas. De kinderen van de groepen 1-2 en
de peuterspeelzaal beginnen met de Sinterklaasviering in de aula van 9.0010.00 uur. Zij worden door Sinterklaas opgehaald bij de klas.
De Sinterklaasviering voor de groepen 3, 4 en de Taalschool start om 11.00 uur
en zal tot 12.00 uur duren. Alle groepen zullen optreden voor Sinterklaas.
U bent van harte welkom om te komen kijken.
De groepen 5 t/m 7 vieren Sinterklaas met een zelfgemaakte surprise. Groep 8 speelt de
Pepernotenquiz.
Donderdag 6 december zijn alle leerlingen vrij.

Kerstviering
De kerstviering vindt dit jaar plaats op donderdag 20 december van 17.00-18.30 uur.
Over de viering zelf ontvangt u nog nadere informatie.
Vrijdag 21 december om 12.00 uur begint de kerstvakantie.

Hoofdluis
Hoofdluis blijft op veel basisscholen een terugkerend probleem. Ook op Hubertus. Samen
moeten we de strijd aan blijven gaan tegen deze vervelende kriebelbeestjes.
We willen alle ouders vragen om de kinderen wekelijks te controleren op hoofdluis. Als u
hoofdluis vindt, behandel het kind en de andere gezinsleden dan direct. Meld bij de leerkracht
van de kinderen dat u hoofdluis heeft ontdekt en het kind al behandeld is.
Op de site van onze school www.hubertusschool.nl kunt u het hoofdluisprotocol lezen.
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Ik luister goed als een ander praat en val niet steeds in
de rede

Even voorstellen
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Kinderen groeien vandaag de dag op met veel
prikkels, informatie en drukte om zich heen.
Overvolle hoofden en onrust in hun kinderlijven.
Kinderyoga is een combinatie van bewegen,
ontspanningsoefeningen en
samenwerkopdrachten. Het is een manier voor
kinderen om te ontspannen, alle gevoelens en
emoties te verwerken en weer op te laden voor de
volgende les. Wanneer kinderen ontspannen en
uitgerust zijn, kunnen zij ook in de klas beter
meedoen met de lessen.
Vanaf januari starten we met kinderyoga op Hubertus. De kinderyogalessen worden gegeven
door juffrouw Linda. Zij ondersteunt leerlingen op het gebied van o.a. rekenen en lezen.
Daarnaast heeft zij een 4-jarige opleiding tot yogadocent gevolgd. De kinderyoga wordt
gegeven in kleine groepjes van maximaal 15 leerlingen op donderdagmiddag. We starten met
een aantal leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5. Zij krijgen als eerste 6 yogalessen.
Leerkrachten geven leerlingen op voor de kinderyoga. De redenen kunnen verschillend zijn.
U als ouder wordt altijd van tevoren geïnformeerd wanneer uw kind aan de kinderyoga mag
deelnemen. Het is altijd ter ondersteuning van het leren, het welbevinden en de ontwikkeling
van uw kind.

Leestips
WIST U DIT OVER (VOOR)LEZEN?





Lezen vergroot de woordenschat enorm!
Lezen is leren denken. Verbindingen leggen met wat je al weet.
Alles wat je leest vraagt ook om leesvaardigheid. (Denk bijv. aan tekstopgave
rekenen).
Boeken lezen van hoog niveau verhoogt kans op goede Cito- score (Onderzoek
Kortlever& Lemmens 2012, Universiteit van Amsterdam).
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Ik help mee de klas en de school opgeruimd en netjes te
houden

Kinderyoga

