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Een gelukkig 2019
Wij wensen u een goed, mooi, gezellig en vooral een
gezond 2019.
Alle kinderen en leerkrachten zijn op 7 januari weer
met frisse moed begonnen.
Voor de kinderen van groep 8 zijn dit de laatste
spannende, maar vooral leuke maanden op
basisschool Hubertus.
Ook in 2019 willen wij samen met ouders werken aan de ontwikkeling en groei van de
kinderen. Een goede onderlinge verstandhouding is hiervoor heel belangrijk.
Heeft u een vraag of zit u ergens mee, loop dan binnen bij de leerkracht, IB-er of directie.
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Enkele aandachtspunten die ook in 2019 heel belangrijk zijn:
 De school begint om 08.30 uur. Alle kinderen moeten dan
binnen zijn.
 Wij verzoeken alle ouders om de school om 08.30 uur te
verlaten zodat de lessen in alle rust kunnen starten.
 De leerkrachten hebben vóór 08.30 uur alleen tijd voor een
korte mededeling. Wilt u de leerkracht langer spreken dan
kunt u een afspraak maken voor na schooltijd.
 Geef wijzigingen van telefoonnummers en/of e-mailadressen door aan de leerkracht
of bij de administratie op dinsdag en/of donderdag.
 Tot aan de meivakantie is er op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit en hoeft
uw kind geen tussendoortje mee te brengen.
 Wij adviseren het drinken van water en/of suikervrije dranken.
 Traktaties met snoep zijn niet toegestaan.
 Om de afvalberg te beperken is het gebruik van een broodtrommel en drinkbeker aan
te raden. Kinderen leren zo op een goede manier om te gaan met het milieu.
 Bespreek met uw kind regelmatig het gebruik van telefoons en social media.
 Fietsen die op school geparkeerd staan dienen op slot te staan. De school is niet
verantwoordelijk voor schade en/of diefstal.
 Telefoons zijn op school niet nodig. Wij hebben in geval van nood telefoonnummers
van ouders om te bellen. Telefoons die meegenomen worden dienen ingeleverd te
worden bij de leerkracht. School is niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal
van telefoons.
 Elke donderdagmiddag hebben wij de Walkie Talkie. Alle kinderen van groep 3 t/m 8
en de Taalschool rennen van 13.30 uur tot 13.45 uur rondjes rond de school. Komt u
een keer kijken en aanmoedigen?
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Schoolklimaat en schoolregels
gedragsbevorderingsprotoc
Op onze school zitten 290
leerlingen en zijn elke dag ruim 25 volwassenen aanwezig.
Daarnaast lopen er veel ouders rond. Wij willen dat alle kinderen, ouders, leerkrachten en
bezoekers zich veilig voelen op basisschool Hubertus.
Waar veel mensen samen komen is het goed om duidelijke regels en afspraken te hebben,
zodat iedereen met een goed gevoel de school in en uit kan lopen en de kinderen alle
gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen.
Om een veilig schoolklimaat te creëren zijn regels en afspraken niet te vermijden.
Schoolregels
Er zijn tien schoolregels. Deze zijn bekend bij de kinderen. Na de kerstvakantie zijn alle
regels met de kinderen nog een keer goed doorgenomen en uitgelegd. Daarnaast staat er
elke twee weken één schoolregel centraal. Ook wordt er tijdens de Kanjerlessen veel
aandacht besteed aan hoe we als wereldburgers op een goede manier met elkaar omgaan.

Gedragsbevorderingsprotocol
Het gedragsbevorderingsprotocol geeft in 5 stappen aan hoe wij op school omgaan met
gewenst gedrag en hoe wij handelen bij een afwijking van het gewenst gedrag.
Hieronder leest u een samenvatting van dit protocol.
Stap 1: Gewenst gedrag
Actie: Belonen, regels blijven herhalen en elkaar informeren.
Stap 2: Lichte afname van gewenst gedrag
Actie: Aanspreken op het ongewenste gedrag en benoemen van het gewenste gedrag.
Afspraken maken. Bij herhaling bespreken met ouders.
Stap 3: Sterke afname van de gewenste situatie (storend gedrag)
Actie: Interne time out, grenzen aangeven, afspraken maken, IB-er inlichten en ouders
informeren.
Stap 4: Sterke afname van de gewenste situatie (grensoverschrijdend gedrag)
Actie: Time out in andere groep of plaats in de school, afspraken maken, IB-er wordt erbij
betrokken, notitie in kind dossier, ouders informeren.
Stap 5: Onacceptabel gedrag
Actie: Time out op andere plaats in de school, gesprek met ouders, IB-er en/of directie,
contract opstellen met afspraken, aantekening in kind-dossier.
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Deze maand worden in alle groepen Cito-toetsen afgenomen. Het is
voor kinderen belangrijk dat ze 's morgens op tijd aanwezig zijn en
uitgerust aan de toetsen kunnen beginnen. Wij adviseren daarom
een goede nachtrust en een goed ontbijt.
De uitkomst van de Cito-toetsen wordt samen met de methode
gebonden toetsen met u besproken op de rapportmiddag of -avond
van 18 of 19 februari. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging.
De kinderen van groep 7 krijgen bij het rapport het voorlopig advies
VO uitgereikt.
De kinderen van groep 8 worden samen met hun ouders in de week van 4 februari uitgenodigd
voor het rapport en het eindadvies VO.

Ouderbijdrage
In oktober 2018 heeft u van de Ouderraad een brief ontvangen over de ouderbijdrage voor dit
schooljaar. Dank aan alle ouders die de ouderbijdrage al betaald hebben.
Wij willen de ouders die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben vragen om dit alsnog te
doen. De ouderraad zorgt er samen met het team voor dat het geld besteed wordt aan
activiteiten voor de kinderen.

Nationale Voorleesdagen
Woensdag 23 januari komt de burgemeester van Tilburg om 8.30 uur
voorlezen bij de peuters en kleuters. Ouders zijn hierbij uitgenodigd.
Voor de groepen 3 en 4 wordt er om 10.30 uur voorgelezen door
juffrouw Candide. Ook hier zijn ouders welkom.
Voorlezen vinden kinderen van alle leeftijden leuk. Het prikkelt de
fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt ze veel plezier.

Naschoolse activiteiten
Maandag 28 januari begint de nieuwe ronde Naschoolse activiteiten. Alle oudste leerlingen
hebben deze week informatie hierover meegekregen. De antwoordstrookjes moeten uiterlijk
vrijdag 18 januari ingeleverd worden bij de leerkracht. Voor de volledigheid vindt u in de
bijlage het informatieboekje.
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Ik houd het toilet netjes

CITO toetsen en rapporten
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Naschoolse sport

Zaalvoetbaltoernooi
In de kerstvakantie hebben zes teams meegedaan aan het zaalvoetbaltoernooi. Iedereen heeft
supergoed zijn best gedaan en veel plezier gehad.
Groep 4 heeft de eerste prijs gewonnen en groep 8 heeft de sportiviteitsbeker gewonnen. Een
groot compliment aan alle deelnemers.
Verslag groep 4:
“Het voetballen ging heel goed. We waren maar
met vier kinderen, Szymon, Polat, Ayman en Ömer,
omdat een paar kinderen er niet waren. ZaÏd (broer
van Ayman) was onze coach. We moesten 3
wedstrijden spelen en hebben er 2 gewonnen en 1
gelijk gespeeld. De eerste wedstrijd ging beter dan
de tweede wedstijd. Soms hadden we veel energie
en soms was de energie op. We hebben heel goed
samengespeeld. Toen we hadden gewonnen kregen
we een beker. Die komt op school te staan. Volgend
jaar doen wij weer mee.”
Ayman en Polat uit groep 4

Vakantietoernooien
In dit Jagertje staat een mooi stuk geschreven hoe de kinderen het afgelopen vakantietoernooi
zaalvoetbal hebben ervaren. De kinderen die aanwezig waren hebben een leuk toernooi
gespeeld met veel hoogtepunten.
Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten voor de volgende toernooien. Met de feedback die
meneer Roel heeft gekregen willen we voor de toekomstige toernooien een paar dingen
aanpassen
1.
2.

Duidelijker aangeven dat teams tijdens de naschoolse sport kunnen trainen voor het
toernooi.
Telefoonnummers van alle teamgenoten met elkaar delen. Op deze manier hopen we dat
we elkaar kunnen helpen met afmelden bij ziektes en het onderling regelen van vervoer.

4

In mijn taalgebruik toon ik respect

Bijna elke week kunnen de kinderen meedoen aan de gratis naschoolse sportactiviteiten van
meneer Roel in de gymzaal aan de Schiphollaan 28.
De groepen 3, 4 en 5 kunnen elke donderdag van 15.00-16.00 uur sporten.
Voor de groepen 6, 7 en 8 zijn deze activiteiten elke maandag van 15.00-16.00 uur.
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In de voorjaarsvakantie staan er maar liefst twee toernooien op de agenda.
Vrijdag 8 maart organiseert de Gemeente Tilburg voor het eerst een ijssporttoernooi.
Dit toernooi vindt plaats in de Ireen Wüst ijsbaan aan de Curlingstraat 15 in Tilburg.
Voor dit toernooi zijn helaas maar 15 plaatsen beschikbaar. Alle kinderen kunnen zich
inschrijven. Als er meer dan 15 inschrijvingen zijn, zal er een loting plaatsvinden.
Er kan meegedaan worden aan de volgende onderdelen:
- Schaatsen: alle kinderen gaan op de 400 meter baan een Elfstedentocht rijden, inclusief
stempelposten. De kinderen bepalen zelf het aantal rondjes dat ze rijden.
- Ijshockey: alle kinderen kunnen proberen om een puck in de goal te schieten.
- Curling: Dit onderdeel is alleen voor de groepen 6, 7 en 8. Er wordt een partijtje
gespeeld tegen een andere school. Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 10
spelers.
Maandag 11 maart wordt het Beeball/softbal toernooi gespeeld in sportcomplex T-kwadraat.
Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 personen.
Beeball lijkt op slagbal. Kijk maar eens op YouTube, zoek op ‘Beeball – Het spel’. Het filmpje
duurt 2 minuten.
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen deze week de inschrijfformulieren mee. Hierin
staat meer informatie. Er hangen extra formulieren aan de achterzijde van het sportbord in de
school.

Afscheid juffrouw Nadia
Vrijdag 15 februari neemt juffrouw Nadia afscheid van basisschool Hubertus. Zij heeft een
nieuwe uitdaging gevonden in het basisonderwijs in Den Bosch, waar zij ook woont.
Wij gaan een ervaren en betrokken leerkracht missen, maar wij respecteren haar keuze. Wij
nemen samen met de kinderen afscheid van juffrouw Nadia.

Ouderkamer
Elke dinsdag- en vrijdagmorgen is de Ouderkamer open van 08:30 uur tot 09:30 uur.
Op dinsdagmorgen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te
drinken.
Op vrijdagmorgen wordt er vaak een onderwerp besproken wat te maken heeft met onderwijs
en/of opvoeding. Ook worden er geregeld creatieve workshops gegeven voor en door ouders.
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Elke woensdag, donderdag en vrijdag eten wij
schoolfruit

Sporttoernooien in de voorjaarsvakantie
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Vrijdag 25 januari is er voor kinderen van 4 tot 7 jaar een digiuurtje in bibliotheek ’t Sant.
Meer informatie hierover vindt u in de bijlage.

Nieuwe bibliotheek
Op 2 januari was het eindelijk zover: de nieuwe Bibliotheek in de LocHal opende haar deuren. Op
de jeugdafdeling, die samen met de Efteling is bedacht, vind je reusachtige kleurrijke boeken. Je
kunt er op ontdekkingsreis dwars door duizenden verhalen. Er is volop keus uit de mooiste
prentenboeken, voorlees- en leesboeken. Maar je vindt er ook informatieboeken, games,
luisterboeken, dvd’s, tijdschriften en strips. En het mooiste is: tot je 18e ben je gratis lid!
In de Bibliotheek LocHal is bovendien altijd wat te beleven. Loop bijvoorbeeld eens binnen bij een
van de zes labs, daar kun je van alles uitproberen. Maak bijvoorbeeld een fictieve reis naar Mars
bij De Ruimtevaartschool! Of experimenteer met de M-bot robot op wielen. Bouw je eigen Virtual
Reality wereld. Of maak een film in de Green Screen Studio.
Tijdens de grote opening op 25 t/m 27 januari is het feest. Met een bomvol programma kun je
kennismaken met jouw nieuwe Bibliotheek. Kijk voor meer informatie en de actuele agenda
op www.LocHal.nl.
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Mijn jas en mijn tas hangen aan de kapstok

Digiuurtje

