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Woensdag 23 januari was de start van de Nationale 
Voorleesdagen.  
Voorlezen is superbelangrijk en alle kinderen vinden het 
leuk om voorgelezen te worden. 
Op Hubertus kwam de burgemeester van Tilburg voorlezen 
voor de kleuters en peuters uit het boek ‘Een huis voor 
Harrie'. In de aula stond een mooie stoel voor hem klaar. 
Juffrouw Candide heeft het boek ‘Een huis voor Harrie’ 
voorgelezen aan de kinderen van de groepen 3 en 4. 
Donderdagmorgen 24 januari werd er in alle groepen door 
een gast voorgelezen. Alle leerkrachten gingen in een 
andere groep voorlezen. 
 

Woensdag 30 januari heeft onze voorleeskampioen 
Rania uit groep 8 deelgenomen aan de  
Voorronde van Tilburg West van de Tilburgse 
Voorleeswedstrijd. 
Rania deed supergoed haar best en heeft de 
voorronde gewonnen. Ze mag op woensdag 20 
februari deelnemen aan de Tilburgse 
Voorleeswedstrijd. Proficiat en succes Rania.  
 

Vrijdag 8 februari en maandag 11 februari hebben wij studiedagen. De kinderen zijn deze 

dagen vrij. De leerkrachten zijn op school aanwezig om rapporten te maken, te overleggen 

en voor te bereiden. 

Maandag 18 februari en dinsdag 19 februari worden de 
rapporten uitgedeeld en besproken met ouders en kinderen van 
groep 1 t/m 7 en de Taalschool. 
De leerlingen van de groepen 6A en 8 krijgen het rapport op een 
andere datum.  
U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor het rapportgesprek. 
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Agenda 
 

08-02-2019 en 

11-02-2019  

Studiedagen 

Alle leerlingen vrij 

 

18-02-2019 en 19-02-

2019 

Rapportgesprekken 

 

21-02-2019 

Hubertustheater 

 

01-03-2019 

Carnaval 

Alle leerlingen om 12.00 

uur vrij 

 

04-03-2019 t/m 08-03-

2019 

Voorjaarsvakantie 

 

20-03-2019 

8.3—12.00 uur 

Open Dag 

Iedere dinsdag en 

vrijdag Ouderkamer 

 

  

De baas van Tilburg komt voorlezen 

Rapportgesprekken 

Studiedagen 

Voorleeswedstrijd 
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Woensdag 20 maart houden wij een Open 
Dag.  
Tussen 8.30 en 12.30 uur  zijn ouders met 
peuters welkom om onze school te komen 
bezoeken. 
Heeft u thuis nog een peuter, meld deze dan 
alvast aan voor de basisschool.  

Kent u iemand die een school zoekt voor zijn/haar kind? Vertel ze over de Open dag op 20 
maart. 
 

Stichting Xpect Primair bestaat 60 jaar!  
Daarom is donderdag 21 maart een feestdag voor alle 20 scholen van Xpect Primair. Het is 
tevens de start van de lente, dus een mooie dag voor een Lentefeest. 
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor deze dag en zullen u in een volgend 
Jagertje hierover berichten. 
 

Een keer in de twee jaar gaan wij op schoolreisje, dit jaar op 
dinsdag 21 mei. 
Waarheen? Dat verklappen wij nog niet, maar het wordt zeker 
een gezellige dag voor alle kinderen. 
 
 

Wij hebben op school mooie gele school T-shirts. Deze worden gebruikt bij sporttoernooien 
en activiteiten op en buiten school. 
Het de bedoeling dat de T-shirts na gebruik, gewassen op school ingeleverd worden. Helaas 
missen wij nu een aantal T-shirts. 
Dit jaar gaan wij met alle kinderen op schoolreis en is het fijn als alle kinderen herkenbaar 
zijn door het dragen van een school T-shirt. 
Heeft u thuis nog een geel school T-shirt liggen? Lever dit a.u.b. in bij de leerkracht van uw 
kind(eren). 
Ook missen wij nog een aantal sportbroekjes! Deze mogen ook ingeleverd worden bij de 
leerkracht. 
 
 

Schoolreisje 

School T-shirts gezocht 
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Open Dag 

Lentefeest 

 

JIJ BENT JARIG 
  
 

Februari 

5  Djanka  4 

7  Polat  4 

9  Eya  3B 

9  Mark TS 

11  Jassim  3A 

12  Benji  1-2B 

13  Ersan 4 

15  Badr  1-2B 

15  Nazanyn  7B 

18  Mohameddeq  1-2B 

19  Bas Sanders  7A 

21  Lina 5B 

22  Fajruleslam  3A 

24  Jakub  8 

25  Mia Naomi 4 

25  Amir  1-2A 
 

 

  

Maart  

2 Alparslan 1-2C 

4 Narjes 1-2B 

6 Lyna 1-2A 

6 Berat 6A 

12 Szymon 4 

14 Salam  5A 

14 Ashraf 1-2A 

15 Abdelkader 8 

15 Szymon 4 

16 Mert  7B 

19 Danté  4 

20 Elane 5B 

20 Hawa  6A 

24 Miski 1-2C 

26 Ramzi  7A 

26 Tuana  3A 

27 Fleur  6B 

30 Max  1-2C 
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Ze waren al aanwezig op het schoolplein, maar een paar weken geleden zijn 
ze echt van start gegaan: onze City trainers!!!  
Herkenbaar aan de felgekleurde oranje hesjes geven zij in de pauze een 

pleinspel aan alle kinderen die zin hebben om mee te doen.  

Na een opleiding aan het begin van dit jaar zijn zij in aanwezigheid van de 

hele school beëdigd en hebben zij een contract getekend. 

Sindsdien hebben ze een paar keer op de dinsdag pleinspellen bedacht en 

gegeven. De City trainers hebben dus zelf nagedacht over de spellen en gaan die in hun eigen 

pauze geven aan de andere kinderen van de school. 

Onze City trainers staan er voor andere kinderen. Zij hebben respect voor alle kinderen. 

Nu de hele school weet wie ze zijn, zijn we druk bezig om meer spellen te verzinnen om het 

nog groter en leuker te maken. Ze houden zelf al deze spellen bij en delen die met elkaar. Ook 

zijn ze met nieuwe ideeën bezig om de pauze voor iedereen een stuk leuker en sportiever te 

maken.  

Twee City Trainers aan het woord: 

Mara: ‘Ik vind het erg leuk om een City Trainer te zijn. Het is leuk om te zien als jouw spel een 

groot succes is. Al mijn creativiteit kan ik kwijt in het bedenken en uitwerken van deze spellen. 

Het is leuk om te zien dat kinderen van het begin tot het eind mee blijven doen met mijn spel. 

De verantwoordelijkheid van het zijn van een City Trainer vind ik het leukst. Tegen andere 

kinderen wil ik zeggen dat ze volgend jaar ook een City Trainer moeten worden. Sporten is 

belangrijk.’ 

Semon: ‘Je leert zelf ervaren hoe het is om een juf of meneer te worden. Het is leuk om City 

Trainer te zijn, want je maakt daardoor veel vrienden. Het leukste is het om de spellen te 

bedenken. Dit is een goede uitdaging voor mij. Volgend jaar ga ik zeker weer mee doen, want 

het is goed om veel te sporten en leuk om anderen dat bij te brengen.  

Doe gewoon leuk mee en misschien zien we elkaar snel weer op het plein.’ 

Wij zijn erg blij met onze CityTrainers. De school is trots!  

Begin oktober 2018 heeft u een brief gehad voor het betalen van de ouderbijdrage voor dit 
schooljaar. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor de 
kinderen. Ook wordt gespaard voor het schoolreisje dat een keer in de twee jaar plaatsvindt. 
Heeft u al betaald, dan bedanken wij u hiervoor. 
De ouders die nog niet betaal hebben ontvangen binnenkort een herinneringsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 

Ouderbijdrage 

City trainers 
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Controleert u uw kind(eren) regelmatig op hoofdluis? Dit is 
echt heel belangrijk! 
Na elke vakantie wordt er in alle groepen een 
luizencontrole gedaan door een groepje ouders onder 
leiding van juffrouw Heidi.  Tussentijds worden groepen 
soms extra gecontroleerd. 
Wij zijn heel blij met de ouders die meehelpen, maar 
kunnen nog een paar extra ouders gebruiken. 
Wilt u meehelpen of heeft u nog vragen? Juffrouw Heidi 
wil u graag helpen. 
 

Wat hebben de kinderen genoten van de sneeuw. Hieronder een kleine fotorapportage. 

 

 

Extra luizenouders nodig 

Sneeuwpret 
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