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Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari a.s. sluit de school omdat we gehoor geven aan 
de stakingsoproep. Om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen verzorgen zijn we 
helaas genoodzaakt om richting de politiek wederom onze stem te laten horen. Wij kunnen 
u verzekeren dat alle collega’s het liefst hun prachtige vak hadden willen uitoefen 
gedurende deze dagen en samen met uw kinderen de ontwikkelingsstappen hadden willen 
zetten. 
Vorige week heeft u van ons een brief ontvangen met daarin uitleg over het sluiten van de 
school op deze dagen.  
In de bijlage nogmaals deze brief. 
 

Vrijdag 7 februari en maandag 10 februari hebben wij studiedagen. De kinderen zijn deze 
dagen vrij. De leerkrachten zijn op school aanwezig om rapporten te maken, te overleggen 
en voor te bereiden. 

Maandag 17 februari en dinsdag 18 februari worden de 
rapporten uitgedeeld en besproken met de ouders van en 
kinderen van groep 1 t/m 7 en de Taalschool. 
De leerlingen van de groepen 8 krijgen het rapport op een 
andere datum. 
U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor het 
rapportgesprek. 
 

Op school heeft uw kind geen telefoon nodig. In geval van nood hebben 
wij telefoonnummers van ouders/verzorgers die wij kunnen bellen. 
Meegenomen telefoons moeten worden ingeleverd bij de leerkracht.  
Wij wijzen u erop dat de school niet verantwoordelijk is voor schade/en of 
diefstal van telefoons. 
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Agenda 
 

29-01-2020 

OR vergadering 

 

30-01-2020 t/m 

31-01-2020 

Actiedagen onderwijs 

Alle leerlingen vrij 

 

Vrijdag 07-02-2020 en 

maandag 10-02-2020 

Studiedagen 

Alle leerlingen vrijdag 

 

Maandag 17-02-2020 en 

dinsdag 18-02-2020 

Rapportgesprekken 

 

Vrijdag 21-02-2020 

Carnaval 

Alle leerlingen om 12.00 

uur vrijdag 

 

Maandag 24-02-2020 

t/m vrijdag 29-02-2020 

Voorjaarsvakantie 

 
Iedere dinsdag en vrijdag 

Ouderkamer 

 

Stakingsdagen onderwijs 

Rapportgesprekken 

Studiedagen 

Telefoons op school 
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file:///C:/Users/Administratie/Downloads/Jagertje%20nr.6.docx%23_Toc30685677
file:///C:/Users/Administratie/Downloads/Jagertje%20nr.6.docx%23_Toc30685678
file:///C:/Users/Administratie/Downloads/Jagertje%20nr.6.docx%23_Toc30685679
file:///C:/Users/Administratie/Downloads/Jagertje%20nr.6.docx%23_Toc30685680
file:///C:/Users/Administratie/Downloads/Jagertje%20nr.6.docx%23_Toc30685681
file:///C:/Users/Administratie/Downloads/Jagertje%20nr.6.docx%23_Toc30685682
file:///C:/Users/Administratie/Downloads/Jagertje%20nr.6.docx%23_Toc30685683
file:///C:/Users/Administratie/Downloads/Jagertje%20nr.6.docx%23_Toc30685684
file:///C:/Users/Administratie/Downloads/Jagertje%20nr.6.docx%23_Toc30685684
file:///C:/Users/Administratie/Downloads/Jagertje%20nr.6.docx%23_Toc30685685
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Van maandag 3 t/m donderdag 6 februari worden de gevonden 
voorwerpen:; kleding, broodtrommels, bekers, etc. klaar gelegd 
in de nis bij groep 8.  
Na 6 februari gaan de niet opgehaalde spullen weg.   
 

 

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 nog ouders nodig. Als 
er genoeg ouders zijn die willen helpen, kost dit weinig tijd. 
Meldt u dus aan bij de leerkracht, juffrouw Emmy of juffrouw Heidi. 

In de kerstvakantie hebben 4 teams van onze school meegedaan met het Vakantietoernooi 

zaalvoetbal. Groep 8b heeft om te oefenen voor dit toernooi nog een extra trainingswedstrijd 

gespeeld tegen/met basisschool Jeanne d’Arc in de Pelikaan. Dit heeft er mede voor gezorgd 

dat ze de poule hebben gewonnen!  

Ook de andere teams hebben goed hun best gedaan. Groep 5/6 heeft de fair play prijs 

gewonnen! We hopen dat we volgend jaar ook zoveel deelnemers kunnen inschrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoofdluis 

Gevonden voorwerpen 

 

JIJ BENT JARIG 

 
Januari 
23 Julia 8A 

24 Bilal  8A 

25 Caiying  1-2C 

25 Taysir 1-2B 

27 Halbest  4B 

27 Mohammed  TS 

28 Souhail 1-2A 

28 Kerem 5 

30 Elif 1-2A 

 

Februari   

3 Zofia 1-2C 

3 Zamira  TS 

4 Bilaal 6A 

4 Zümra 1-2B 

4 Esra 7A 

5 Djanka  5 

7 Polat 5 

9 Eya 4B 

11 Jassim  4A 

12 Benji  1-2B 

13 Ersan 5 

15 Badr  3B 

15 Nazanyn 8B 

19 Bas  8A 

21 Lina 6B 

22 Fajruleslam 4A 

22 Fehim 1-2C 

25 Mia Naomi  5 

25 Amir 3B 

Zaalvoetbaltoernooi 

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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Bijna elke week kan 

uw kind meedoen met de gratis naschoolse sportactiviteiten van meneer Roel in de gymzaal 
(Schiphollaan 28).  
De groepen 3, 4 en 5 kunnen elke donderdag van 15.00 tot 16.00 uur sporten.  
Voor de groepen 6, 7 en 8 zijn deze activiteiten elke maandag van 15.00 tot 16:00 uur. 

Het programma kunt u vinden op het sportbord. Dit bord hangt voor het raam bij groep 4 en 
5. 
Ook kunt u op de hoogte blijven van alle sportactiviteiten op de facebookpagina van ‘meester 
Roel’. 

De komende tijd staan er maar liefst twee toernooien op de agenda. Vrijdag 28 februari kun je 
meedoen aan het schaatstoernooi. Zondag 8 maart vindt het zwemtoernooi plaats. 
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben vorige week al inschrijfformulieren 
meegekregen. Hierin staat meer informatie. Er hangen altijd extra formulieren aan de 
achterzijde (binnen in de school) van het sportbord mocht je je formulier kwijt zijn. 
Let op! Inschrijven kan alleen deze week nog. 

Vragen? Bel meneer Roel: 06 51330655  

Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord 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. 

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! 

Jeugdtandverzorging 
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Naschoolse sport 

Vakantietoernooien Zwemmen en IJssport 

http://www.hubertusnieuw.nl/
http://www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl/

