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Maandag 19 augustus zijn alle kinderen en leerkrachten weer uitgerust en met veel zin 
begonnen aan het schooljaar 2019-2020.  
Wij heten alle nieuwe kinderen en hun ouders welkom op onze school. Samen gaan we ons 
sterk maken voor een goed schooljaar. 
Een goede onderlinge verstandhouding is hiervoor heel 
belangrijk.  
Als u een vraag heeft, stel die dan gerust aan de leerkracht van 
uw kind of loop even binnen bij de directie.  
We hebben nu 276 kinderen op onze school. Mocht u in uw 
omgeving nog kinderen kennen die binnenkort 4 jaar 
worden, attendeer dan hun ouders op onze school. 
  
U heeft in de eerste schoolweek de nieuwe schoolgids en de jaarkalender ontvangen. Leest 
u deze goed door en hang de kalender op een vaste plaats. 
Mocht er tijdens het schooljaar een wijziging komen in uw adres en/of telefoonnummer, 

geeft u dit dan door aan de leerkracht van uw kind of aan juffrouw Erna (administratie). Zij is 
aanwezig op dinsdag en donderdag. 

 

Het is inmiddels alweer een paar weken dat ik op de Hubertusschool mag rondlopen als 
nieuwe directeur. Ik prijs me heel gelukkig dat ik door zowel het team, ouders en kinderen 
op een fijne manier ontvangen ben. Vanaf het begin voel ik me erg welkom, wat een fijne 
basis is om de school nog beter te leren kennen. 
De komende weken zal ik vooral aan de slag gaan om leerkrachten, kinderen en hun ouders, 
de school en de wijk beter te leren kennen. 
Als ik op school ben zal ik zoveel mogelijk bij de start en aan het eind van de schooldag op de 
speelplaats en bij de poort te vinden zijn. Ook als de deur van mijn kantoor open staat hoop 
ik dat dat voor veel ouders aanleiding zal zijn mij aan te spreken, binnen te lopen, kennis te 
maken! Ik heb er ontzettend veel zin in om met team, ouders en partners in de wijk de 
komende jaren aan de slag te gaan! 
Zelf kom ik uit Oisterwijk, ben getrouwd met Anja en heb twee dochters die inmiddels 
beiden een eigen plekje hebben om te wonen. In mijn vrije tijd werk ik graag in de tuin of 
wandel met onze hond Mila. Daarnaast ben ik een groot fan van de Formule 1 en kijk bijna 
alle wedstrijden. Ook vind ik het fijn om tijd door te brengen met familie en goede vrienden. 
Meer weten? Wandel gerust eens binnen om kennis te maken! 
  
Met vriendelijke groet, 

Frank van den Oetelaar.  
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Vrijdag 16 augustus is Sophie geboren, dochter van juffrouw 
Astrid. 

Wij wensen Sophie en haar ouders veel geluk samen. 

 

 
 
 

Een veilig schoolklimaat voor kinderen, ouders en leerkrachten vinden wij heel belangrijk. We 
gaan de komende weken in iedere groep extra aandacht besteden aan de schoolregels en 
afspraken. Uiteraard passen deze schoolregels helemaal bij de Kanjermethode waar wij op 
school mee werken. We hebben 3 hoofdregels. 

1. Ik ga goed om met spullen 
2. Ik draag op een respectvolle manier bij aan een veilige school 
3. Ik houd mij aan de gemaakte afspraken 

 
Deze regels worden verder uitgewerkt in 10 regels. 

 Ik houd het toilet netjes 
 Ik help mee de klas en de school opgeruimd en schoon te houden 
 Mijn jas en mijn tas hangen aan de kapstok 
 In mijn taalgebruik toon ik respect 
 Ik luister goed als een ander praat en val niet steeds in de rede 
 Ik zorg samen met leerkracht(en) en medeleerlingen voor een prettige sfeer Ik geef een 

ander een complimentje 
 Conflicten los ik op door te praten met elkaar 
 Op de gang en in de nis loop ik rustig en praat ik zachtjes 
 Ik gebruik spullen waarvoor ze bedoeld zijn en ga er zuinig mee om 

 
Dinsdag 17 september worden deze schoolregels aan alle kinderen voorgelezen en namens elke 
groep zal een kind zijn/haar handtekening op een document zetten. Een kopie hiervan zal in 
elke groep en in de nissen worden gehangen. 

De school begint om 08.30 uur. 
Wij willen u met nadruk vragen om ervoor te zorgen dat uw 
kind(eren) op tijd op school zijn. Leerkrachten moeten om 08.30 uur 
starten met hun lesprogramma. Het is voor alle kinderen en 
leerkrachten fijn om in alle rust te kunnen starten met de dag. 
Daarom willen wij u vragen de school om 08.30 uur te verlaten en 
niet meer door de gangen te lopen. 
Kinderen van groep 3 t/m 8 en de Taalschool gaan bij de eigen 
ingang naar binnen. 

 

Schoolregels 

 

JIJ BENT JARIG 

September 

 

2 Yasmin  1-2C 

2 Tugra  6B 

3 Natan  1-2C 

5 Sukrannur  1-2C 

5 Esila  4B 

7 Dylan  1-2B 

7 Sudenaz 8A 

8 Lailuma TS 

8 Soffia  3B 

8 Rayan 4B 

9 Yagmur  5   

10 Baher 1-2B 

10 Najah  1-2B 

10 Maqueda 4A 

13 Messi  6A 

16 Maryam  7B 

18 Esey 3B 

18 Chelsea  7A 

19 Yano  6B 

20 Sara 4B 

22 Zoey  5   

22 Ronaysha  7A 

23 Enes  7B 

24 Kubilay 1-2B 

28 Nisanur  6B 

28 Gülsüm  7B 

29 Abiloye  5 

29 Christiano 8B 

 

Op tijd komen  

Sophie 

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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Alle kinderen mogen voor in de kleine pauze een gezond tussendoortje meenemen, bijv. fruit. 
Zowel voor in de kleine pauze als voor bij de lunch mogen de kinderen iets te drinken 
meenemen. 
Wij adviseren suikervrije dranken bijv. water of melk. Ook voor de lunch zien wij het liefst 
gezonde etenswaren. 
Wij denken aan het milieu en willen graag de hoeveelheid afval verminderen. 

Het is heel fijn als het eten in een broodtrommel zit en het drinken in een fles of bidon. Met 
een watervaste stift kunt u de naam van het kind op de broodtrommel, fles of bidon schrijven. 

Op basisschool Hubertus hanteren wij een gezond eet- en 
drinkbeleid. Dit geldt ook voor traktaties bij verjaardagen of 
andere gelegenheden. Het trakteren van snoepzakken en 
lolly’s mag niet. Die geven we dicht mee naar huis. 
In elke groep staat een map met voorbeelden van 
gezonde traktaties. Kijk er gerust eens in om ideeën op te 
doen.  
 

Donderdag 26 september vindt het eerste 
Hubertustheater van dit schooljaar plaats. 
De groepen 1-2A, 3, 4A, 5, 6A, 7A en 8A zullen een 
optreden verzorgen. 
De ouders/verzorgers van de leerlingen van  deze 
groepen ontvangen nog een uitnodiging. 
 
 

Bewegen is goed voor kinderen! 
Kinderen bewegen graag! 
Kinderen moeten meer bewegen! 
Ook dit schooljaar gaan wij door met de Walkie Talkie. 
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 en de Taalschool gaan elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 
13.45 uur rond de school rennen en/of wandelen.  
Ouders zijn welkom om te komen kijken, aan te moedigen en meelopen mag natuurlijk altijd. 
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Tussendoortje en lunch 

Walkie Talkie 

Hubertustheater 

Gezond trakteren 

http://www.hubertusnieuw.nl/
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Ook dit jaar kunnen alle kinderen van groep 3 t/m 8 meedoen met de naschoolse sport. 

De groepen 6, 7 en 8 sporten op maandag, de groepen 3,4 en 5 sporten op donderdag van 

15.00-16.00 uur in de gymzaal aan de Schiphollaan 28a.  

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben het aanmeldformulier mee naar huis gekregen. Als u 

uw kind inschrijf betekend dit dat uw zoon/dochter het hele schooljaar welkom is. U kunt 

dus elke week zelf bepalen of uw kind die week meedoet. 

 

Sportbord. 

Op het plein hangt het sportbord waar de 

activiteiten van de naschoolse sport, 

vakantietoernooien en de schoolrecords op komen 

te staan. Hierop is te zien wat we gaan doen met 

de naschoolse sport, waardoor u ongeveer 3 

weken vooruit kunt plannen. Het bord hangt tegen 

het raam tussen groep 8 en het noodlokaal. Het is 

zichtbaar vanaf het plein, dus neem af en toe een 

kijkje. 

 

 

 

 

 

 

Op de achterkant hangen formulieren om aan te melden voor de naschoolse sport en de 

vakantietoernooien. 

Ook op Facebook staat wat we van plan zijn. Word lid van de Facebookpagina ‘Meester Roel,’ 

dan kunt u ook digitaal op de hoogte blijven. 

Dit is de laatste week (tot en met 13 september) dat groep 3 t/m 8 zich kan inschrijven voor 

het vakantietoernooi hockey in de herfstvakantie (16 oktober). Ook deze formulieren kunt u 

vinden bij het sportbord. 

 

 

 

 

Naschoolse sport 

Plein 

School s

c

h

o

o

l 

Kleuter 

plein  

 
Poort 

Ik
 d

ra
a
g
 o

p
 e

e
n

 r
e
sp

e
c
tv

o
ll
e
 m

a
n

ie
r 

b
ij

 a
a
n

 e
e
n

 

v
e
il
ig

e
 s

ch
o
o
l 

Vakantietoernooi hockey 

http://www.hubertusnieuw.nl/
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Wil je graag een nieuwe sport ontdekken? Dan is 

Try-Out Sports de unieke gelegenheid. Met Try-Out 

Sports kunnen basisschoolleerlingen uit groep 3 

t/m 8 leuke en nieuwe sporten uitproberen zonder 

meteen lid te worden. Try-Out Sports start elk 

schooljaar na de herfstvakantie. De formulieren 

worden volgende week uitgedeeld. 

Vorig schooljaar hebben wij de ouders gevraagd een vragenlijst in 

te vullen over Hubertus als gezonde school. Wij zijn erg blij met 

het aantal ouders dat de vragenlijst heeft ingevuld.  

In totaal hebben we 118 ingevulde vragenlijsten ontvangen! Ook 

is Basisschool Hubertus erg blij met de uitkomsten. Dit is een 

bevestiging van het feit dat wij het vignet Gezonde school 

ontvangen hebben. 

De belangrijkste uitkomsten zijn: 

- 87% vindt het belangrijk dat de school aandacht geeft en blijft geven aan de gezonde 

school; 

- 86% vindt dat de school voldoende informatie geeft over de gezonde school; 

- 96% vindt het prettig dat de school de kinderen aanmoedigt water te drinken, fruit en 

gezond beleg te eten en om te bewegen; 

- 70% vindt het prettig dat de school de kinderen aanmoedigt gezonde traktatie ui te 

delen. 

Opvallend is dat ouders aangeven het niet erg te vinden dat de kinderen 1 keer per jaar snoep 

trakteren in de klas. Dit betekent dus bij 30 kinderen in de klas, 30 keer per jaar een ongezonde 

traktatie. Bij 40 weken les, betekent dit bijna wekelijks een ongezonde traktatie. 

We hebben ook leuke tips ontvangen. Deze zijn meerdere keren door de ouders benoemd: 

- Leerlingen presentaties of spreekbeurten laten verzorgen over gezonde levensstijl. 

- Gastlessen voor leerlingen (voorbeeld een diëtiste) en voorlichting aan ouders. 

- Meer activiteiten rondom bewegen organiseren. 

Wij gaan de komende tijd aandacht besteden aan bovenstaande tips. Ook willen wij in elk 

Jagertje de leukste gezonde traktatie laten zien. 

Wij zijn zo trots als een pauw dat ouders en school samen staan voor een gezonde school. 

 

Namens de MR Hubertus Basisschool. 

P.S.: wij zijn nog op zoek naar gemotiveerd ouders die samen met ons het onderwijs voor onze 

kinderen elke dag een stukje beter willen maken. 

 

Try-out sports 
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Enquête Gezonde school 

http://www.hubertusnieuw.nl/
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Elke dinsdag- en vrijdagmorgen is de ouderkamer open in de 

aula. De ouderkamer is er voor alle ouders. 

Op dinsdagmorgen is er vanaf 08.30 uur tot 09.30 uur de 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen een kopje koffie 
of thee te drinken. 
Op vrijdagmorgen is de ouderkamer open van 08.30 uur tot 
uiterlijk 10.30 uur. Naïma Boukou is dan als coördinator 
aanwezig. Op vrijdagmorgen wordt er vaak een thema 

behandeld of een workshop gegeven. 
Wij nodigen alle ouders uit om een keer binnen te lopen in de ouderkamer. 

Vrijdag 27 september, van 15.30 tot 17.00 uur, is er voor kinderen van 8 tot 12 jaar een Digi-
uurtje in bibliotheek ’t Sant. 
Tijdens dit uurtje kunnen de kinderen kennismaken met nieuwe technieken. Deze keer is dat 
een workshop Green Screen. Deelname is gratis. 
Aanmelden kan via sant@bibliotheekmb.nl of in bibliotheek, Beneluxlaan 74, 5043 WS Tilburg. 

Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord 

(Jeugdtandverzorging Tilburg) is een tandartspraktijk speciaal 

voor kinderen 

De voordelen voor schoolgaande kinderen: 

- Als extra service halen we kinderen op van school en 

brengen ze terug na de behandeling. 

- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen. 

- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet 

momenten betekenen voor je tanden. 

- Wij sturen u na de behandeling een kort verslag. 

- Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft, dan bespreken we dat met u. 

- De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vanuit de basisverzekering vergoed. 

Voor deze kosten geldt geen eigen risico. Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk 

vallen niet onder de basisverzekering. 

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de jeugdtandverzorging? 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u onze website bezoeken 

www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl of contact met ons opnemen: 013-5430533.  

Wij laten u graag de praktijk zien en beantwoorden al uw vragen! 

Ouderkamer 

Digi-uurtje 
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Jeugdtandverzorging 

http://www.hubertusnieuw.nl/
mailto:sant@bibliotheekmb.nl
http://www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl/

