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Vrijdag 15 maart is er een landelijke stakingsdag in het onderwijs. Ook het team van 
Basisschool Hubertus doet hier aan mee. De school is dus morgen gesloten. Alle kinderen 
zijn vrij. 
 

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 hen over de Open Dag op 20 maart op Basisschool Hubertus. 

Stichting Xpect Primair bestaat 60 jaar!  
Daarom is donderdag 21 maart een feestdag voor alle 20 scholen 
van Xpect Primair: overdag voor de kinderen, ’s avonds voor het 
personeel. Het is tevens de start van de lente, dus een mooie dag 
voor een “Lentefeest.” 
De hele dag worden er op school leuke activiteiten voor alle 
groepen georganiseerd. De kinderen hoeven deze dag geen brood 

mee te nemen. Wij zorgen voor een verrassing. Kinderen moeten wel hun eigen drinken 
meebrengen. 
De opening van dit Lentefeest vindt buiten plaats. Als u uw kind naar de groep heeft 
gebracht, kunt u aan de buitenrand van de speelplaats meekijken. 

Maandag 25 maart begint de nieuwe ronde naschoolse activiteiten. Alle oudste kinderen 
hebben deze week informatie hierover meegekregen. De antwoordstrookjes moeten 
uiterlijk maandag 18 maart ingeleverd worden bij de leerkracht. Voor de volledigheid vindt 
u het informatieboekje in de bijlage. 
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Agenda 
 

15-03-2019  

Stakingsdag 

Alle leerlingen vrij 

 

20-03-2019 

8.30-12.30 uur 

Open dag 

 

21-03-2019 

Lentefeest 

 

25-03-2019 en 

26-03-2019 

Schoolfotograaf 

 

28-03-2019 

OR en MR vergadering 

 

Iedere dinsdag en 

vrijdag Ouderkamer 

 

  

Stakingsdag 15 maart 

Naschoolse activiteiten 

Lentefeest 

Open Dag 

http://www.hubertusnieuw.nl/
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Maandag 25 maart en dinsdag 26 maart komt de 
schoolfotograaf. Er worden dan 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. 
Er worden dit jaar geen broertje/zusje foto’s gemaakt. 
Begin april komt de komt de fotograaf met de foto’s op 
school, zodat u ze kunt kopen.  
U ontvangt hierover later meer informatie. 
 

Dinsdag 21 mei gaan we met alle groepen op schoolreisje. 
Waarheen? Dat verklappen we nog niet, maar het wordt zeker 
een gezellige dag voor alle kinderen. 
 
 
 

De meeste kinderen wonen in de buurt van de school en kunnen te voet naar school komen. 
Een aantal kinderen wonen wat verder weg en mogen op de fiets komen. 
Als grens houden wij aan: Rueckertbaan, Reitse Hoevenstraat, Westerpark en 
Taxandriabaan. 
Op onze school is beperkt ruimte aanwezig om fietsen te stallen. 
Het stallen van fietsen gebeurt op eigen risico, de school is niet verantwoordelijk voor 

vernieling of diefstal. Zet de fiets altijd op slot! 

 

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. 
Wij willen ouders die deze ouderbijdrage nog niet hebben betaald, vragen om dit alsnog te 
doen. 
Heeft u al betaald, dan bedanken wij u hiervoor. 
 
 

Gezond naar school, te voet of op de fiets 
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Schoolfotograaf 

Schoolreisje 

Ouderbijdrage 

 

JIJ BENT JARIG 
  
 

 

Maart  

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 
 

 

  

Aprl  

1 Daurelyn TS 

2 Amal  3A 

3 Emir  3B 

6 Rabia 4 

7 Arseni  5A 

7 Chakir 3A 

8 Nassim 5A 

8 Merve 5A 

10 Catalina 6A 

11 Merve  6A 

11 Duygu  1-2C 

12 Jurino 6B 

16 Alhasan  7B 

19 Mailat TS 

20 Eslin 6A 

21 Adam 8 

26 Burçin  8 

29 Ugurkan  7A 

29 Camila 5B 
 

 

  

  

  

  

  

http://www.hubertusnieuw.nl/
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
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Vrijdag 29 maart, van 15.30 tot 17.00 uur, is er voor kinderen van 4 tot 7 jaar een Digi-

uurtje in bibliotheek ’t Sant. 

Tijdens dit uurtje kunnen de kinderen kennis maken met nieuwe technieken. Deze keer is 

dat de Boek-o-Matic.  

Aanmelden kan via sant@bibliotheekmb.nl of in de bibliotheek, Beneluxlaan 74, 5043 WS 

Tilburg. 

 

Woensdag 22 maart 2019 organiseert de Universiteit van Tilburg weer 
een kindercollege voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. 
Dit college vindt plaats in de aula van de Universiteit van 15.00-16.00 uur. 
De titel van het college is: ‘Wie ben ik?’ en wordt gegeven door 
hoogleraar Monique van Dijk-Groenenboer.  
Tijdens dit kindercollege worden de kinderen aangespoord na te denken 
over wie ze zijn en wat jou nu juist jou maakt! We willen allemaal iemand 
zijn of iemand worden. Maar wie en waarom? En hoe weet je wat je wilt? 

Door naar anderen te kijken en te luisteren? Of door naar jezelf te luisteren? 
Het belooft weer een heel leerzaam en boeiend college te worden! Natuurlijk zijn ouders 
en andere begeleiders van harte welkom.  
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en aanmelden voor een kindercollege: 
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit 
 

Kinderuniversiteit 

Digi-uurtje 
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