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Coronavirus

Inhoud

Het Coronavirus houdt iedereen bezig, ook op basisschool Hubertus.
We geven de kinderen geen handen meer, laten handen meerdere keren per dag wassen
en gebruiken alleen papieren handdoekjes. Met alle kinderen is goed besproken om in de
elleboogholte te hoesten en te niezen.
In principe kan elk kind wat niet ziek is gewoon naar school komen om onderwijs te volgen.
Mocht uw kind zich niet lekker voelen, dan vragen wij u om uw kind thuis te houden en
eventueel contact op te nemen met de huisarts.
We zijn alert en proberen paniek te voorkomen.
Voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
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Donderdag 12 maart vindt het derde Hubertustheater van dit
schooljaar plaats.
Dit keer zullen de groepen 1-2A, 3, 4A, 5, 6A, 7A en 8A een
optreden verzorgen.
De ouders/verzorgers van de leerlingen van deze groepen
ontvangen nog een uitnodiging.
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Agenda

Lentefeest
Donderdag 19 maart vieren alle scholen van XpectPrimair het lentefeest.
’s Morgens zijn er activiteiten georganiseerd voor de kinderen. We maken er een gezellige
ochtend van.
De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.

Schoolfotograaf
Maandag 30 en dinsdag 31 maart komt de schoolfotograaf. Onder
schooltijd worden er portret- en groepsfoto's gemaakt. We kunnen
vooraf niet aangeven welke groep op welke dag aan de beurt is, er
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gymtijden.
Dit jaar is er ook gelegenheid om een broer-zus foto te laten maken.
Dit kan alleen op maandag 30 maart na schooltijd.
Vanaf maandag 9 maart moet u zich hiervoor aanmelden bij juffrouw
Emmy en/of juffrouw Heidi.
Wij noteren uw naam en u krijgt een nummer en een tijd toegewezen.
Zodra de foto’s klaar zijn komt de fotograaf op school, zodat u ze kunt kopen. U ontvangt
hierover later meer informatie.
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12-03-2020
Hubertustheater
12-03-2020
MR-vergadering
19-03-2020
Lentefeest
Alle leerlingen om
12.000 uur vrij
30-03-2020 en
31-03-2020
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Schoolfruit
Tot de meivakantie ontvangen wij wekelijks voor elk kind 3 stuks
schoolfruit. Dit is gesubsidieerd door de Europese Unie. We hebben al
diverse fruitsoorten ontvangen en geproefd.
Voor de groepen 1 t/m 3 wordt het fruit op woensdag, donderdag en
vrijdag gewassen en/of geschild. Ouders die op de genoemde dagen 15 minuten mee willen
helpen, zijn altijd welkom in de teamkamer.

Week van de duurzaamheid
Het is heel belangrijk dat kinderen leren goed om te gaan met de aarde waarop zij wonen.
Hoe houden we deze gezond en hoe maken we op een goede manier gebruik van alles wat de
aarde ons biedt? Wat kun je zelf doen en wat kun je misschien anders doen.
Als kinderen zich op jonge leeftijd al bewust worden van hun eigen invloed hierop, zet zich dat
op oudere leeftijd voort.
Xpect Primair vindt ‘duurzaamheid’ heel belangrijk en besteedt hier ook veel tijd en aandacht
aan.
De kinderen van onze Kinderraad hebben dit opgepikt en organiseren in de week van 16
maart ‘de week van de duurzaamheid’. Elke dag staat er een thema centraal en zal er in alle
groepen aandacht aan besteed worden.
Maandag 16 maart

Duurzaamheid

Dinsdag 17 maart

Opruimdag

Woensdag 18 maart
Donderdag 18 maart

Waterdag
Duurzaam
Lentefeest
Papier- en
electriciteitsdag

Vrijdag 19 maart

Wat is duurzaamheid en wat
kunnen we hiermee?
Elke groep gaat een paar straten in
de wijk opruimen. Zo houden we
de buurt schoon!
Vandaag drinken we alleen water
De kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Waar gebruiken we papier en
elektriciteit voor en hoe doen we
dat?

Afval en afval scheiden
Elke dag zijn er meer dan 300 mensen in ons gebouw. Die werken,
spelen, eten en drinken. Dit levert veel afval op.
In het kader van ‘duurzaamheid’ willen wij dit afval proberen te
minderen en beter gaan scheiden. Ook dit is iets wat kinderen van
jongs af aan moeten leren.
U kunt daaraan meewerken door het tussendoortje en de lunch in
trommeltjes mee te geven en het drinken in een beker.
Binnenkort krijgt u informatie over het afval scheiden.
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7B
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5
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6A
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3A
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5
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8B
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5
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6B
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7B
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Denisa

8B

26

Ramzi

8A

27

Fleur

7A

30

Max

1-2C
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In de voorjaarsvakantie hebben 27 kinderen van de
Jeanne d’Arc en Hubertus meegedaan met het
vakantietoernooi schaatsen op de Ireen Wust
Schaatsbaan.
In totaal hebben 674 kinderen uit Tilburg
meegedaan met het dagje schaatsen. Kinderen die
nog nooit hebben geschaatst, hebben die dag de
eerste meters op ijs afgelegd. Ze hebben een
Elfstedentocht geschaatst en de bovenbouw heeft
ook geproefd aan de sporten ijshockey en curling.
Begeleiders bedankt voor jullie inzet en tot volgend jaar.

Vakantietoernooien Veldvoetbal
Kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen zich weer inschrijven voor het gratis
vakantietoernooi veldvoetbal.
Op het sportbord hangt meer informatie. Ook kunt u daar de formulieren vinden om uw kind
aan te melden.
Datum: 30 april of 1 mei 2020
Locatie”OVC’26 of Zigo ‘t Zand

City Trainer Junior
De afgelopen weken hebben 7 kinderen van de bovenbouw de cursus City Trainer Junior
gevolgd. Ze hebben in 4 weken geleerd sportspelletjes te bedenken, voor te bereiden en uit
te voeren.
Vandaag hebben ze een examen gedaan door les te geven aan de groepen 3, 4 en 5.
Het was niet heel warm op het plein, maar ze hebben het heel goed gedaan. Binnenkort
mogen ze hun diploma’s ophalen. Als ze deze hebben gekregen mogen ze in de pauzes zelf
activiteiten bedenken en lesgeven.
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In mijn taalgebruik toon ik respect

Vakantietoernooi schaatsen
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Groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn begonnen aan de laatste maanden op Basisschool
Hubertus.Deze week hebben zij zich aangemeld bij het Voortgezet Onderwijs.
Wij wensen ze nog heel veel plezier en succes!

De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn begonnen.
Heeft u thuis nog een peuter die volgend schooljaar 4 jaar wordt? Meld deze dan aan, zodat
wij een goed beeld hebben van nieuwe instroom in de groepen 1-2. U kunt een
aanmeldformulier vragen bij de directie of bij de administratie.

Peuterspeelzaal
Als kinderen 2 jaar zijn kunnen ze samen met andere peuters spelend leren.
In de bijlage een flyer van PSZ Huub met meer informatie.

Ouderkamer
Elke dinsdag- en vrijdagmorgen is de Ouderkamer open van 8. 30
uur tot 9.30 uur.
Op dinsdagmorgen is er gelegenheid om elkaar bij een kopje
koffie of thee te ontmoeten.
Op vrijdagmorgen wordt er vaak een onderwerp besproken wat
te maken heeft met onderwijs en/of opvoeding. Ook worden er regelmatig creatieve
workshops georganiseerd.

Kinderuniversiteit
Woensdag 11 maart 2020 organiseert de
Universiteit van Tilburg een kindercollege voor
leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Dit college
vindt plaats in de aula van de universiteit van
15.00-16.00 uur.
De titel van het college is “In toga naar je werk” en wordt gegeven door hoogleraar én
rechter Diana van Hout. Zij legt op een creatieve manier uit wat rechters doen, waarom ze
een toga dragen en wat voor onderzoek ze doet om ervoor te zorgen dat mensen die ruzie
hebben niet naar een rechter hoeven.
Deelname is gratis, wel graag vooraf aanmelden.
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en het aanmelden voor het college:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voorscholieren/junior/kinderuniversiteit
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Conflicten los ik op door te praten

Schooljaar 2020-2021

