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Welkom op onze school
Deze kinderen zijn aan het oefenen en/of gaan in de maand april beginnen op
onze basisschool: Ahmed, Amelia, Angie, Bobbi en Dean
Jullie zijn van harte welkom!
Van de directeur
De afgelopen weken is er weer hard gewerkt binnen de school.
Zo hebben alle kinderen hun rapport ontvangen en zijn wij hierover
met u en uw kind in gesprek gegaan. Als school vinden wij het erg
belangrijk met u als ouders samen te werken. Het waren waardevolle
gesprekken, waarin we samen hebben gekeken naar de ontwikkeling
van uw kind en er zijn weer nieuwe plannen gemaakt. De energie
stroomt.
Tijdens de studiedag zijn wij als team bezig geweest met de implementatie van de
Kanjertraining. Deze dag stond onder andere in het teken van meidenvenijn, jongenspraat en het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling. Samen hebben wij
gekeken wat er bij onze school past en zijn de eerste ervaringen gedeeld. Het is fijn
terug te horen dat de methode zichtbaar is in de school en in elke klas actief gebruikt
wordt. Op 9 april zal de trainer een dag in de school zijn om voorbeeldlessen te geven en ons van feedback te voorzien.
Afgelopen donderdag was het op school groot feest. Wij kijken terug op een mooi
Lentefeest, waarbij wij het 60-jarig bestaan van Stichting Xpect Primair hebben gevierd! Een heerlijke dag, waarin cultuur centraal heeft gestaan. Iedere bouw heeft
gewerkt aan een prachtig kunstwerk wat geëxposeerd wordt in de LocHal. Hier zijn
ze, samen met de kunstwerken van de andere negentien scholen, te bewonderen tot
en met 5 mei. U komt toch ook kijken?
Op 21 maart werd ook het nieuwe koersplan gepresenteerd. Hierin is de focus voor
de scholen binnen Xpect Primair beschreven voor de komende vier jaar. Het schoolplan, wat wij momenteel aan het schrijven zijn voor onze school, zal hierop aansluiten door middel van de volgende vier domeinen: zinvol leren & leven, mens & ontwikkeling, partnerschap & samenwerking en duurzaamheid & omgeving. Op welke
wijze wij hier, als school, invulling aan gaan geven zal de komende maanden in overleg met ouders, kinderen en partners van de school duidelijk worden. Om al wat eerste ideeën uit te wisselen, nodig ik u graag uit op dinsdag 16 april om 9 uur voor een
‘op de koffie bij…’ moment in de teamkamer.
Naast alle mooie ontwikkelingen van de afgelopen periode, zijn wij als school ook
druk met het maken van nieuwe plannen. Op dit moment zijn er gesprekken gaande
met verschillende partijen om te kijken naar de uitstraling en invulling van het
schoolplein. Na een jaar de balans op te hebben gemaakt, merk ik dat er een aantal
zaken beter kunnen zoals het creëren van schaduwrijke plaatsen en een natuurlijkere
omgeving. Samen met de kinderraad ga ik hiermee aan de slag en natuurlijk wordt
ook u als ouder naar uw ideeën gevraagd. Het zou mooi zijn als wij ook hierin samen
op kunnen trekken.
Dan rest mij als laatste de werkgroep jaarfeesten te bedanken voor het aankleden
van het gebouw in de lente- en paassfeer. Bedankt voor jullie betrokkenheid en inzet
voor onze school. Ik kijk uit naar het paasfeest! Om het
organiseren van deze jaarfeesten mogelijk te maken,
vragen wij u ieder jaar om een vrijwillige ouderbijdrage.
Op dit moment hebben wij van 51% van de ouders deze
bijdrage ontvangen. Hiervoor wil ik u nadrukkelijk bedanken. Aan de ouders die de bijdrage nog niet hebben
betaald wil ik vragen dit nog een keer te overwegen. Wij
zouden graag de extra activiteiten behouden voor uw
kind(eren).
Jolien Kock
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Textielactie voorjaar 2019
De Textiel Voorjaarsactie 2019 nadert. Ook dit jaar krijgt u de unieke
mogelijkheid om geld te verdienen voor uw basisschool of vereniging
door textiel in te zamelen. De opbrengst kunt u bijvoorbeeld gebruiken
voor nieuwe boeken, sport- en muziekattributen, (school)reisjes e.d.
De Najaarsactie 2018 leverde 16.945 kilo textiel op en er werd € 6.259 uitbetaald aan de deelnemende scholen en verenigingen. Daarnaast leveren alle deelnemers een flinke bijdrage aan een schoner milieu waarvoor
hartelijk dank.
Per categorie zijn er twee prijswinnaars waarvan de opbrengst door de gemeente wordt verdubbeld. Een
goede reden voor uw school of vereniging om met nog meer enthousiasme deel te nemen.
Iedere kilo ingezameld textiel levert geld op
Per ingezamelde kilo textiel ontvangt uw organisatie maar liefst € 0,25. U kunt deelnemen via de
permanente container vóór uw school.
De winnaars van de permanente containers zijn de twee scholen of verenigingen die de meeste kilo textiel
hebben ingezameld in de periode 1 januari 2019 tot 22 mei 2019. De waarde van de cheque wordt gebaseerd op het gewicht dat is ingezameld in de actieweek .
Datum Voorjaarsactie 2019:
Permanente container:
Woensdag 15 mei 2019 tot woensdag 22 mei 2019.
Deze container wordt op 15 mei en op 22 mei geledigd. Tussendoor wordt de container niet geledigd.
Jij sorteert, wij recyclen.
De gemeente vindt het belangrijk om de jeugd te betrekken bij het sorteren van afval om zo het milieubewustzijn te vergroten. Elke kilo ingezameld textiel zorgt voor 3,4 kilo minder CO2- uitstoot. De nettoopbrengst van deze textielinzameling wordt 100% verrekend met de afvalstoffenheffing.
Enthousiast en vragen? Meer informatie over de textielinzameling kunt u vinden op www.tilburg.nl/textiel of
mail verkoop@bat.nl.

Gevonden voorwerpen
Er liggen veel gevonden kledingstukken en gymschoenen in de bakken vóór de conciërgeruimte in het middendeel van ons gebouw. Kleine voorwerpen kunt u vinden op de balie.
Graag vóór donderdag 18 april a.s. kijken of er wat van u bij ligt, want vrijdags wordt
alles in de kledingcontainer van de BAT voor onze school gedeponeerd.

Carnaval op 't ZotteKaboem
Wat was het een geweldig feest!
Hossen op het plein met Prins Raymundo,
Prinses Kyra en hun gevolg.
Springen en dansen in de aula met juf Pleun.
Alle mooie, gekke, stoere, schattige en
originele kostuums, met als toppunt natuurlijk
de bloempot van juf Ellen.

Na een super leuke, maar ook wel vermoeiende
ochtend hebben Prins Raymundo en Prinses Kyra de
sleutel weer netjes teruggegeven aan juf Jolien.
En volgend jaar? Misschien ben jij dan wel de prins
of prinses van 't ZotteKaboem!
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Paasviering op De Boemerang
Op vrijdag 19 april 2019 vieren we Pasen op De Boemerang.
We starten de dag met een gezamenlijk paasontbijt. De kinderen ontbijten dan samen in de klas met zelfgemaakte hapjes. Net als met de kerstviering kunt u via een lijst op Klasbord of voor de groepen 1-2 op de
gang, aangeven wat voor hapjes uw kind mee naar school neemt.
Er wordt weer onderscheid gemaakt tussen zoete en hartige hapjes,
waarbij we willen vragen geen snoep mee te geven. Het is tenslotte een
ontbijt. U kunt bijvoorbeeld denken aan paasbrood, wraps, krentenbollen, eierkoeken, kleine sandwiches, fruit.
Nog belangrijk om te weten:
* Een bord, bestek en servet nemen de kinderen zelf mee van thuis.
* School zorgt voor de bekers en het drinken.
* Drinken en fruit, zoals op andere dagen, hoeven de kinderen op deze
dag niet mee te nemen.
Na het ontbijt wordt de rest van ochtend gevuld met leuke Paasactiviteiten en om 12.00 uur is het (mei)
vakantie.
Werkgroep Jaarfeesten

Sporttoernooi in de Carnavalsvakantie
Wij hebben in de Carnavalsvakantie weer meegedaan aan twee te gekke toernooien. Vrijdag hebben we met een grote, gezellige groep meegedaan aan het ijstoernooi. We hebben de Elfstedentocht geschaatst, ijshockey gespeeld en
zelfs kennisgemaakt met curling. Daan uit groep 8 heeft zelfs een beker verdiend, met het nieuwe record rondjes
schaatsen! Bedankt voor jullie geweldige inzet en voor de enthousiaste ouders, die aan de kant stonden aan te moedigen.
Zondag was het softbaltoernooi aan de beurt. Samen met twee leerlingen van De Bloemaert hadden we een topteam. De sfeer was top en het tactische spel ging steeds beter! Bedankt toppers voor jullie inzet en het geweldige
spel!
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Nieuwe kinderredactie
De leden van de nieuwe kinderredactie stellen zich aan
jullie voor:
Het zijn uit groep 6a Fay Chapman en Lonneke Larooij,
Sophie de Bot uit groep 7a en Linsey de Kroon uit groep
7b.
Heel veel succes in de kinderredactie dames!

Interview met onze intern begeleider, juffrouw Karin
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Wat zijn jouw hobby’s?
Leuk dingen doen met het gezin.
Heb je een vriendje/man?
Een man, niet getrouwd: Jeroen.
Heb je kinderen?
Twee kinderen.
Hoe jong ben je?
38 jaar jong.
Waarom ben je hier gaan werken?
Omdat het juffrouw Karin een leuke school leek.
Wat doe je voor werk hier op school?
Ik ben intern begeleider.
Waarom vind je deze school leuk?
Heel veel verschillende mensen zijn. Iedereen
heel aardig, iedereen wil nieuwe dingen.
Heb je huisdieren?
Nee, ik heb wel een kat gehad, maar die was liever
buiten dan binnen.
Wat is jouw lievelingskleur?
Groen/blauw.
Heb je broers of zussen?
Een broer: Erik.
Heb je vriendinnen/vrienden?
Ja, heel veel.
Ben je blij met je werk?
Heel blij.
Wat is je lievelingseten?
Friet en een goulaschkroket.
Heb je nog vragen voor ons?
Bij wie hebben jullie nog meer een interview gedaan?
Meneer Cas, juffrouw Laura en juffrouw Jeanne.

Juffrouw Karin’s eigen verhaal:
Eerst heb ik op basisschool De Sporckt gewerkt en heb ik les
gegeven aan groep 5 en groep 8. Ik werk samen met juffrouw
Laura op kantoor, maar ik ben ook heel vaak op andere scholen
om samen met collega’s te overleggen.
Dat maakt mijn werk leuk.
Dank u wel voor het interview!
Lonneke & Fay
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Carnaval
Vrijdag 4 maart vierde wij carnaval op school. Iedereen was verkleed, er was ook een raad van 11
en die rijkte prijzen uit. De dagen
voor carnaval waren er ook dagen
met kleine verkleed dingentjes zoals: maandag gekke haren dag,
dinsdag pyjama dag, woensdag
binnenste buiten achterste voren
dag, donderdag gekke hoeden en
brillen dag.
Vrijdag was het carnaval. Eerst
zijn we naar buiten gegaan en
daar werd de raad van 11 bekend
gemaakt en daarna hebben we
een polonaise met muziek gelopen. Het was Super Gezellig, we
hebben nog eierkoeken versierd.
We hebben ook in de aula gehost
met muziek en serpentine.

En vóór het hossen waren er bij
jou buur klas en je eigen klas waren er dingen te doen.
Einde!!!
Door Sophie en Lonneke

Lentefeest 60 jaar Xpect Primair
Het is Lentefeest bij ons op school, omdat Xpect Primair 60 jaar bestaat. Een paar klassen in de bovenbouw
hebben foto’s gemaakt over hoe ze denken wat er later op school gaat veranderen. Er zijn drie foto’s uitgekozen die uitgeprint en ingelijst gaan worden.
Het kunstwerk van de middenbouw is een met blokken gemaakte school van de toekomst en de kleuters hebben op doorzichtige vellen met permanent markers een soort bus gemaakt. Onze kunstwerken, maar ook die
van alle andere Xpect Primair basisscholen, zullen vandaag naar de LocHal gebracht worden waar ze tentoongesteld gaan worden.
Samen met Kainaat mag ik met juffrouw Manon onze kunstwerken naar de LocHal brengen.
Lonneke
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