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Kerstviering

Inhoud

Deze week heeft uw kind een brief meegekregen over de
kerstviering op donderdag 19 december van 16.45-18.30 uur.
Hierbij een korte samenvatting van de brief.
Alle kinderen komen via de hoofdingang naar binnen en worden
om 16:45 uur in hun eigen klas verwacht. Om 17.00 uur beginnen
we met ons programma.
Bij de groepen hangen intekenlijsten voor het maken van hapjes.
Deze hapjes brengt u om 16.45 uur naar het klaslokaal.
Om 18.30 uur kunt u uw zoon of dochter weer ophalen in de klas.
Wij wijzen u erop dat de kinderen niet alleen naar huis mogen.
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19-12-2019
Kerstviering

Ook dit jaar hebben we een Kinderraad op
Basisschool Hubertus. Deze bestaat uit kinderen
van groep 5 t/m 8. Hieronder vertellen zij waarom
ze in de Kinderraad zitten.
Yano: “Ik wil meehelpen om ruzies op school te
stoppen en afval te verminderen.”
Aysema: “Ik wil graag meehelpen met taken op
school.”
Bilal: “Ik wil het afval op school weg hebben.”
Ayman: ”Ik wil met de Kinderraad aandacht geven
aan duurzaamheid.”
Hawa: “Ik wil kinderen laten weten dat afval op de grond gooien niet goed is.”
Fleur: “Ik wil de school een beetje opfleuren, dat is ook goed voor het milieu.”
Nisrine: ”Ik wil dit jaar vooral aandacht geven aan minder ruzies en duurzaamheid op
school.”
Merve: “Ik wil heel erg graag het milieu beter maken en de duurzaamheid verbeteren.”
Berat: “Ik wil graag aandacht geven aan de klimaatveranderingen en dat er meer
prullenbakken op school komen.”
Elk jaar houdt Xpect Primair een dag van de Kinderraden.
Dit jaar was deze dag op 13 november en het thema was
‘duurzaamheid’. Samen met kinderen van andere scholen
hebben we gesproken en nagedacht over het milieu,
afval, zuinig omgaan met spullen etc..
Onze Kinderraad gaat hier de komende maanden mee
aan de slag.
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20-12-2019
Studiemiddag
Alle leerlingen vrij vanaf
12.00 uur
23-12-2019 t/m
03-01-2020
Kerstvakantie
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Op reis
Meneer Bob is van januari tot aan de zomervakantie op wereldreis.
We wensen hem een goede reis en veel inspiratie toe.
De ouders van de groepen 1-2B en 7A worden volgende week
geïnformeerd over de vervanging van meneer Bob.

JIJ BENT JARIG

Sport BSO

December

Achter de schermen bij Pellikaan is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een
vernieuwde Sport BSO en wat zijn we trots op het eindresultaat! De GGD heeft de inspectie
inmiddels uitgevoerd.
Vanaf 2 januari 2020 zijn we open en kunnen kinderen gaan sporten en bewegen na school.
We maken gebruik van de tennisbanen (binnen en buiten), squashbanen en andere
faciliteiten van Club Pellikaan. Maar we gaan ook de bossen in en lekker buiten spelen in de
speeltuin. We halen kinderen gratis op van scholen in Tilburg-West, Oud-Noord, Loon op
Zand en Kaatsheuvel.
Lijkt je dit iets? Op onze website kun je alvast de foto’s en video bekijken en een
rondleiding aanvragen. www.kinderstadtilburg.nl/pellikaan
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Jurgen Wens
Directeur Sport BSO Pellikaan
06-83201836
j.wens@kinderstadtilburg.nl

“Wat ga jij maken”
Onder de naam “Wat ga jij maken? In de werkplaats” organiseert de Bibliotheek ’t Sant
een aantal leuke workshops aangeboden op vrijdagmiddag na school in ’t Sant. Deelname is
gratis, wel vooraf aanmelden.
De eerste workshop vindt plaats op vrijdag 31 januari van 15.30-17.00 uur.
In de bijlage vind je meer informatie over deze workshops.
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