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Donderdag 5 december zal Sinterklaas met zijn pieten onze school 
bezoeken. Alle kinderen verzamelen in hun eigen klas. De kinderen van 
de groepen 1-2 en de peuterspeelzaal beginnen met de 
Sinterklaasviering in de aula van 9.00 uur tot 10.00 uur, zij zitten dan al 
klaar in de aula. De Sinterklaasviering voor de groepen 3, 4 en de 
Taalschool start om 10.35 uur en zal tot 11.35 uur duren. De groepen 
bereiden een optreden voor om aan Sinterklaas te laten zien. U bent 
van harte welkom om te komen kijken bij deze vieringen. Wij 
verzoeken u tijdens het Sinterklaastheater géén foto’s of filmpjes te 
maken. 

De groepen 5 t/m 7 vieren Sinterklaas met een zelfgemaakte surprise. Groep 8 doet deze 
ochtend de Pepernotenquiz. 
Wij willen alle ouders de gelegenheid geven de surprises te bekijken. Hiervoor bent u 
welkom in de klassen op dinsdag 2 december van 14.25 uur tot 14.45 uur. 
Vrijdag 6 december zijn alle leerlingen vrij. 

Het leraren tekort is groot. Het komt steeds vaker voor dat er bij ziekte of afwezigheid van 

een leerkracht geen invaller beschikbaar is. Wij proberen dan intern oplossingen te 

bedenken, maar soms lukt dit niet. Dit speelt op alle scholen. 

De schoolbesturen van Tilburg hebben samen met R-Newt Kids een alternatieve oplossing 
bedacht voor het grote vervangingstekort; Kids@School. 
R-Newt Kids is het sociaal werk voor kinderen en wil dat kinderen opgroeien in een veilige 
omgeving waarin ze zichzelf mogen ontdekken en vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. 
Kids@School biedt scholen een alternatief dagprogramma aan, zodat kinderen niet 
opgedeeld hoeven te worden of naar huis moeten worden gestuurd. Er wordt gewerkt met 
diverse maatschappelijke thema's die afgestemd zijn op de leeftijd van de kinderen.  
Ook bs. Hubertus maakt gebruik van Kids@School wanneer er geen reguliere vervanging 
beschikbaar is. 
Wanneer Kids@School wordt ingezet, draaien de trainers van Kids@School een alternatief 
dagprogramma in de groep. De hele dag staat een thema centraal waaraan diverse 
activiteiten worden gekoppeld. Uiteraard wordt er met de school overlegd. 
Heeft u vragen over de inzet van Kids@School, loop dan gerust binnen bij meneer Frank of 
juffrouw Emmy 
 

Maandag 9 december houden wij van 14.35-15.15 uur een boekenmarkt. Meer informatie 
hierover vindt u in de bijlage. 
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Agenda 
 

Iedere dinsdag en vrijdag 

Ouderkamer 

 

05-12-2019 

Sinterklaas op school 

 

06-12-2019 

Studiedag 

Alle leerlingen vrij 

 

19-12-2019 

Kerstviering 

 

20-12-2019 

Studiemiddag 

Alle leerlingen vrij 

 

23-12-2019 t/m 

03-01-2020 

Kerstvakantie 

Kids@School 

Sinterklaas 

Boekenmarkt 
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Kinderen spelen elke dag buiten, ook als het kouder wordt. Buiten spelen is gezond en 
kinderen hebben beweging nodig. Zorgt u ervoor dat uw kind(eren) een warme jas, een 
sjaal, muts en handschoenen bij zich hebben. Goed aangekleed hebben kinderen geen last 
van de kou. 
 

Elke woensdag, donderdag en vrijdag hebben wij schoolfruit voor elk 
kind. Uw kind hoeft op deze dagen dus geen eigen tussendoortje mee 
te brengen. Iets te drinken meenemen mag wel. Wij stimuleren het 
drinken van water. 
De kinderen hebben al gesmuld van onder andere ananas, kaki, 
banaan en appel. 

 

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 
 

Als uw kind ziek is meldt u dit uiteraard aan de school, zodat wij weten waarom een leerling 
afwezig is. 
Wilt u, indien uw kind een besmettelijke ziekte, zoals waterpokken of krentenbaard, heeft 
dit melden aan de leerkracht. Wij kunnen dan andere ouders informeren. 

De kerstviering vindt dit jaar plaats op donderdag 19 december. Hierover ontvangt u nog 
nadere informatie. 
Vrijdag 20 december om 12.00 uur begint de kerstvakantie. 

 

 

 

 

 

Kerstviering 

Fruit schillen 

Buiten spelen 

 

JIJ BENT JARIG 

 
December 
2 Joedy  8B 

4 Bartosz  8A 

5 Oumaima 8B 

5 Gyandro 4A 

6 Iman  7A 

7 Emilia 5 

8 Milie 1-2B 

10 Yasmine 3B 

10 Andrii  TS 

12 Mandeq 8A 

16 Nida 3B 

18 Sirac 3B 

18 Rahand  8B 

21 Sena 1-2C 

23 Batuhan 1-2C 

23 Ayaz  1-2C 

23 Elif  3B 

24 Misa-Lena 3B 

25 Milan 1-2C 

26 Laila  6A 

26 Mikâil  5 

29 Baboukari  3A 

29 Hafssa 3A 

29 Mehmet- 6B 

30 Isabella  TS 

Ziek 

Schoolfruit 
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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 29 november  Versieren van de aula voor het Sinterklaastheater. Daarna  
    maken we een hapje. 
Vrijdag 13 december  Het surprisespel. 
Vrijdag 20 december  Afsluiting met een meegebracht hapje en bezoek van 

Tiwos (uitleg van een project). 

 

Op school krijgen kinderen alle materialen die zij nodig hebben om te kunnen werken. 
Denk aan (kleur)potloden, gum, schaar, stiften, etui, liniaal etc. 
Het is niet nodig dat zij deze spullen van thuis meebrengen. Er kan op school van alles 
mee gebeuren of kwijtraken. Spullen van thuis zijn om thuis te gebruiken. 

Op de schoolkalender 2019-2020 staat vermeld dat de zomervakantie plaatsvindt van vrijdag 
11 juli t/m vrijdag 16 augustus. Dit moet echter zijn: vrijdag 11 juli t/m vrijdag 21 augustus 
2020.  
De school begint dan weer op maandag 24 augustus 2020. 
 
 
 

Ouderkamer 
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Aanpassing in schoolkalender 

Gebruik van schoolmaterialen 
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