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Woensdag 6 november sluiten wij onze deuren in verband met de landelijke 
onderwijsstaking. Deze week heeft u een brief ontvangen met meer informatie hierover. 
Alle leerlingen zijn die dag vrij. 
 

De aandacht voor verkeersveiligheid rond scholen is 

helaas nog steeds hard nodig. Daarom zijn wij op 

school bezig met de actie “Veilig naar school”. Bij 

deze actie gaan kinderen samen met medewerkers 

van Stadstoezicht een aantal keer op pad om te 

controleren op fout parkeren. Dat doen ze uiteraard 

op een publieksvriendelijke manier. Ze delen groene en rode kaarten uit voor goed en 

slecht verkeersgedrag.  

Deze actie heeft als doel om ouders en bewoners bewust te maken van hun 
verkeersgedrag. 
Naast deze publieksvriendelijke actie van de leerlingen wordt er door het hele jaar heen 
gecontroleerd en indien nodig gehandhaafd op verkeersonveilige situaties. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om parkeren op de stoep of op andere plaatsen waar parkeren niet is 
toegestaan. U voorkomt een bekeuring door te parkeren op plaatsen waar dat wel mag. 
Kom zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school. Minder verkeer rond de school 
draagt direct bij aan een betere verkeersveiligheid. 
Heeft u vragen over deze actie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Handhaving 
van de gemeente Tilburg via telefoonnummer 013 14013. 
 

Ontbijten is belangrijk Je lichaam heeft energie nodig om te kunnen 
fucntioneren. 
In de week van 4 november doen veel scholen mee aan het 
Nationaal Schoolontbijt, een gratis ontbijt voor alle kinderen. 
Op basisschool Hubertus doen wij op vrijdag 8 november mee aan 
het Nationaal schoolontbijt. Uw kind start de schooldag met een 
gratis aangeboden ontbijt in de eigen groep. 
Samen eten is gezellig en na een goed ontbijt kun je goed leren en 

spelen. In de bijlage een nieuwsbrief met meer informatie over dit ontbijt. 
 
 
 
 

Inhoud 
Staking 6 november ......... 1 

Veilig naar school ........... 1 

Nationaal schoolontbijt .... 1 

Schoolfruit ................... 2 

Fruit schillen .................. 2 

Ouderbijdrage ................. 2 

Hubertustheater............... 2 

Hoofdluis ....................... 3 

Ouderkamer ................... 3 

Ongelukjes en 

reservekleding ................ 3 

 

Agenda 
 

Iedere dinsdag en vrijdag 

Ouderkamer 

 

06-11-2019 

Staking 

Alle leerlingen vrijdag 

 

08-11-2019 

Nationaal Schoolontbijt 

 

21-11-2019 

MR-vergadering 

 

28-11-2019 

Hubertustheater 

Veilig naar school 

Nationaal schoolontbijt 

Staking 6 november 

http://www.hubertusnieuw.nl/
file:///C:/Users/Administratie/Documents/Jagertje%20nr.%203.docx%23_Toc23854230
file:///C:/Users/Administratie/Documents/Jagertje%20nr.%203.docx%23_Toc23854231
file:///C:/Users/Administratie/Documents/Jagertje%20nr.%203.docx%23_Toc23854232
file:///C:/Users/Administratie/Documents/Jagertje%20nr.%203.docx%23_Toc23854233
file:///C:/Users/Administratie/Documents/Jagertje%20nr.%203.docx%23_Toc23854234
file:///C:/Users/Administratie/Documents/Jagertje%20nr.%203.docx%23_Toc23854235
file:///C:/Users/Administratie/Documents/Jagertje%20nr.%203.docx%23_Toc23854236
file:///C:/Users/Administratie/Documents/Jagertje%20nr.%203.docx%23_Toc23854237
file:///C:/Users/Administratie/Documents/Jagertje%20nr.%203.docx%23_Toc23854238
file:///C:/Users/Administratie/Documents/Jagertje%20nr.%203.docx%23_Toc23854239
file:///C:/Users/Administratie/Documents/Jagertje%20nr.%203.docx%23_Toc23854239


 
 

 

Basisschool Hubertus / nummer 03 / dinsdag 5 november 2019 

2 

 
 
 
 
 

Vanaf woensdag 14 november tot aan de meivakantie krijgen wij 
weer gratis EU schoolfruit. Dit houdt in dat we elke week 3 stuks 
fruit of hapklare groente krijgen voor elk kind.  
Op woensdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen dit 
schoolfruit in de kleine pauze eten. Op deze dagen hoeven zij dus 
geen tussendoortje van thuis mee te nemen. Iets te drinken 
meenemen mag wel. Water drinken is uiteraard ook gezond. 
Het eten van fruit is gezond en geeft kinderen weer energie om te 
kunnen leren en spelen.  
Op school krijgen wij wekelijks een nieuwsbrief voor ouders. 
Er is een speciale nieuwsbrief voor ouders. Hierin staat onder andere informatie over 
groente en fruit voor de week erop. U kunt zich hiervoor opgeven via 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-
Schoolfruit.htm 
 

Voor de kinderen van de groepen 1-2 en 3 willen wij het schoolfruit op woensdag, 
donderdag en vrijdag schoonmaken en/of schillen. Leerkrachten hebben hier gedurende de 
dag geen tijd voor. 
Wij zoeken voor elke ‘schoolfruitdag‘ 3 à 4 ouders die ‘s morgens om 8.30 uur in de 
teamkamer het fruit voor de groepen 1-2 en 3 willen schoonmaken en/of schillen. 
U kunt bij de leerkracht van uw kind aangeven of u op woensdag, donderdag of vrijdag mee 
wilt helpen met het schoonmaken en/of schillen van het schoolfruit 
 

Bij de ouder-kindgesprekken van begin oktober heeft u een enveloppe gehad met 
betrekking tot de ouderbijdrage. 
Veel ouders hebben inmiddels de ouderbijdrage betaald, waarvoor dank. 
Heeft u nog niet betaald? Wilt u dat dan alstublieft zo snel mogelijk doen? De ouderbijdrage 
is bedoeld voor activiteiten voor kinderen zoals een cadeautje op 5 december, schoolreis, 
sportdag, etc. 

Donderdag 28 november vindt het tweede Hubertustheater 
van dit schooljaar plaats. 
Dit keer zullen de groepen 1-2B, 1-2C, 4B, 6B, 7B, 8B en de 
Taalschool een optreden verzorgen. 
De ouders/verzorgers van de leerlingen van deze groepen 
ontvangen nog een uitnodiging. 

Hubertustheater 

Fruit schillen 

 

JIJ BENT JARIG 

 
November 
3 Aylin 1-2C 

4 Cedriëlle 7A 

5 Hassan 8A 

5 Colin 1-2A 

7 Elif  1-2A 

8 Eloi   7B 

10 Jayden 7A 

11 Angi  6A 

14 Elmira 1-2B 

17 Elisa 4A 

19 Emir 1-2B 

20 Chaymae 7B 

20 Fabian 1-2B 

24 Bahir  7B 

24 Melvin 4A 

25 Aysima  1-2B 

27 Amin  6B 

28 Atakan  8B 

Ouderbijdrage 

Schoolfruit 
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Ja, ze zijn er nog steeds die vervelende kriebelbeestjes. 
Het is daarom belangrijk dat u wekelijks uw kind(eren) 
controleert en behandelt bij het aantreffen van luizen. Mocht u 
neten of luizen vinden, meld dit dan bij de leerkracht van uw 
kind(eren). 
Op school willen wij heel graag na elke schoolvakantie alle 
kinderen controleren. Hiervoor hebben wij een groepje ouders 
nodig. Als er genoeg ouders zijn die willen helpen, kost dit 
weinig tijd. Meld u dus aan bij de leerkracht, juffr. Emmy of juffr. Heidi. 
 

Elke dinsdag- en vrijdagmorgen is de ouderkamer open in de 

aula. De ouderkamer is voor alle ouders. 

Op dinsdagmorgen is er vanaf 8.30 tot 9.30 uur de 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen een kopje 

koffie of thee te drinken. 

Elke vrijdagmorgen staat er een thema centraal. Naïma 

Boukou is als coördinator aanwezig van 8.30 tot 10.30 uur. 

De komende weken staan de volgende thema’s op het programma: 

Vrijdag 8 november  Helpen bij het Nationaal Schoolontbijt 

    Uitleg visie op het onderwijs de komende 4 jaar 

Vrijdag 15 november  R-newt geeft uitleg over het gebruik en de gevaren van lachgas 

Vrijdag 22 november  GGD geeft uitleg over de Gezondheidszorg in Nederland 

Vrijdag 29 november  Creatieve bezigheid 

 

Soms hebben kinderen op school een ongelukje en plassen in hun broek. Gelukkig hebben wij 
reservekleding op school. De natte kleding geven wij in een plastic zak mee naar huis. 
Het is de bedoeling dat de reservekleding zo snel mogelijk, gewassen, weer op school 
ingeleverd wordt. Helaas komt deze kleding niet altijd terug en raakt onze voorraad op. 
Heeft u thuis nog kleding (bijv. trui, T-shirt, broek, rok) waar uw kind uitgegroeid is? Gooi deze 
niet weg, maar vraag aan de leerkrachten van groep 1-2 of zij het kunnen gebruiken om de 
voorraad weer aan te vullen. 

Hoofdluis 

Ouderkamer 
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Ongelukjes en reservekleding 
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