Noorderflits
Oktober 2021
Start schooljaar
Inmiddels is het al een paar weken geleden dat we gestart zijn en we kunnen zeggen dat
het goed gaat op school.
De leerlingen lijken gaande weg een plekje gevonden te hebben in de nieuwe groepen en
de meeste ‘nieuwe’ leerlingen zijn gestart.
Welkom allemaal!
Er zijn ook twee nieuwe juffen begonnen:
Juf Esma in de B4
Juf Diana in de C1
De ouders van de leerlingen in de B4 en C1 hebben al kennis met ze gemaakt en in de
volgende Noorderflits zullen zij zich nader aan jullie voorstellen.
Verder zijn er een aantal stagiaires begonnen.
We zijn een opleidingsschool en vinden het fijn om leerlingen vanuit verschillende
opleidingen een opleidingsplek te kunnen bieden.
Zo hebben we stagiaires van het Fontys, ROC, Summa college en het Praktijk college.
Samen gaan we vol enthousiasme aan de slag om het beste onderwijs aan jullie kinderen
te bieden.
Website / communicatie app
De nieuwe website is bijna klaar.
Daardoor kunt u helaas niet alles terugvinden op de site. Onze excuses daarvoor.
We houden u daarom ook even ‘ouderwets’ op de hoogte met behulp van mail en briefjes.
Dit telt ook voor de ouderapp. Omdat er veranderingen waren bij de huidige app, hebben
we onderzocht of deze nog wel bij onze school paste. De komende weken zult u een
uitnodiging ontvangen om aan te sluiten bij de ‘Klasbord’ app. Deze gaan we schoolbreed
gebruiken.
Mocht u daarnaast een papieren versie van de schoolkalender willen dan kunt u dit
aangeven bij de administratie.
Verder zullen we ieder maand bij de Noorderflits de kalender van de volgende maand
meesturen.
Op tijd naar school
Het is belangrijk dat de leerlingen op tijd op school komen, om 8.40 uur gaat de bel.
Bij te laat komen mist een leerling onderwijstijd. Dit zijn we verplicht om te noteren en
moeten we dit melden bij leerplicht.
Daarom belangrijk dat een leerling op tijd op school is.
Maar……. We zien ook leerlingen die erg vroeg op school zijn, vaak al vanaf 8.00 uur.
Dat betekent dat ze 40 minuten moeten wachten voor ze naar binnen kunnen en 25
minuten zonder toezicht buiten zijn.
We zien dat leerlingen zich dan gaan vervelen en daardoor kunnen vervelende situaties
ontstaan.
Mede gezien het feit dat we een periode van slechter, kouder en natter weer tegemoet
gaan, dus nogmaals de vraag om kinderen ook niet te vroeg te sturen.

Vanaf 8.25 uur is er surveillance op het plein, dus dan nog tijd genoeg om samen te
spelen voor schooltijd.
Batterijen
We maken u er op attent dat we in de school een verzamelbak is voor lege batterijen.
Deze wordt geregeld geleegd en als school krijgen we daarvoor een (kleine) vergoeding.
En… alle beetjes zijn meegenomen, dus als u lege batterijen heeft; geef ze mee naar
school.
Zo maken we de kinderen er van bewust dat lege batterijen niet bij het restafval horen en
kunnen we van de vergoeding iets extra’s doen voor de leerlingen.
Dure spullen
We merken dat leerlingen soms kostbare spullen meebrengen van thuis die ze op school
niet nodig hebben. Dat brengt onnodige risico’s met zich mee, kinderen kunnen ze
kwijtraken en/of er kunnen dingen stuk gaan. Dat is erg vervelend en bovendien zijn we
als school niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of kapotte privé spullen. Daarom het
verzoek om dure spullen die op school niet nodig zijn thuis te laten.
De leerlingen weten dat ze telefoons en sleutels moeten inleveren, zodat deze gedurende
de schooldag in een kluisje staan.

Extra informatie
Persbericht
27 september 2021
Kinderboekenweek 2021 in de Bibliotheek Wagnerplein
6 t/m 17 oktober "Worden wat je wil"
TILBURG – De Kinderboekenweek 2021 duurt van 6 tot en met 17 oktober. Het thema dit
jaar is ‘Worden wat je wil’ waarbij kinderen kennis kunnen maken met beroepen en alvast
kunnen dromer over later.
De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van Worden wat je wil waarbij kinderen alle
beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later. Tijdens
deze Kinderboekenweek kun je kennis maken met mooie kinderboeken en verhalen en
met verschillende beroepen. Laat je verrassen en kom naar de activiteiten in de
Bibliotheek Wagnerplein.

Activiteiten in de Bibliotheek Wagnerplein:
Woensdag 6 oktober:
Voorlezen en Boekproeverij:
door Fabiënne Smulders,
en leesconsulent Michelle Oolders
Fabiënne Smulders, directeur van Basisschool De Vlashof, leest voor uit “Coco kan het!”.
Een prentenboek over het vogeltje Coco, dat moet leren vliegen. Hij durft niet. Het is
spannend, want er kan van alles misgaan. Gaat Coco het proberen?
Onze leesconsulent Michelle verzorgt een Prentenboekenproeverij. Om van te
smullen......heel veel mooie prentenboeken voor jonge kinderen. Met veel tips en
aanvullende informatie voor ouders.
Wanneer: woensdag 6 oktober
Tijd: 10.00-11.00 uur
Voor peuters en kleuters
Entree: gratis
Aanmelden kan via mail: wagnerplein@bibliotheekmb.nl of telefonisch: 013-5470855

Wanneer: zaterdag 16 oktober
Tijd: 10.30-12.30 uur
Leeftijd: 4 t/m 7 jaar
Entree: gratis
Aanmelden kan via mail: wagnerplein@bibliotheekmb.nl ,telefonisch: 013-5470855 of in de
bibliotheek

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Module: Dit ben ik

graag stellen wij ons aan u voor.

Hier leer je wat een Licht Verstandelijke Beperking
(LVB) betekent voor jou en je kind.
Wij noemen LVB een Langzaam Verwerkend Brein.
Ouders krijgen meer begrip voor het gedrag van hun
kind en krijgen praktische handvatten.
Jongeren leren hun eigen valkuilen maar vooral
kwaliteiten te (her)kennen.
Tijdens deze module van een half jaar zijn er
groepsbijeenkomsten voor de jongeren (2x per week
na schooltijd) en voor ouders (ongeveer om de week
op een avond). De groepsbijeenkomsten van
jongeren en ouders zijn apart van elkaar, maar soms
ook gezamenlijk. Daarnaast krijgt elk gezin
persoonlijke coaching.
Deze module is voor kinderen vanaf 12 jaar en hun
ouders/verzorgers.

Wat is TED?
TED komt van het woord ‘UniTED’, wat
Engels is voor ‘samen’.
Samen werken we aan problemen: op
school, thuis en bij TED. We kijken naar wat
er wél goed gaat en hoe we samen stappen
vooruit kunnen maken. Samen zijn we sterk!
Bij TED volgen kinderen samen met hun
ouder(s) een groepsbehandeling. Op de
leergroep leren kinderen en ouders, door
middel van kleine doelen, om te gaan met
hun problemen. Dit doen ze samen met
andere kinderen op de leergroep. Daarnaast
kijken wij ook altijd op welke manier ouders
deelnemen. Dit kan zijn het inde groep
meekijken van ouders, in de thuissituatie
meekijken door medewerker of contact via
beeldbellen.
We overleggen met school over de
behandeldoelen. Zo zorgen we er samen
voor dat de behandeling en lessen op elkaar
aansluiten. Op deze manier geven we
kinderen de kans om zich zowel thuis als op
de school te ontwikkelen. Samen zetten we
stappen vooruit. En werken we aan het
zelfvertrouwen van jou en je kind.

Heeft u vragen of interesse? Laat het weten
aan ons! Je kunt ons hierover aanspreken of
bellen. De schoolmaatschappelijk werker
kan u in contact brengen met ons.

Heeft u vragen over ons aanbod? Laat het ons vooral
weten!

Locaties
TED heeft 3 locaties in Tilburg, die allemaal
in een schoolgebouw gevestigd zijn.
U kunt ons vinden in:
- SBO Westerwel
- SBO Zonnesteen
- SBO Noorderlicht
De openingsdagen- en tijden verschillen per
locatie. In vakanties zijn wij ook open!

Try Out Sports

voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8

Kies jouw favoriete sport !!
Vanaf maandag 27 september kunnen alle kinderen van groep 3 t/m 8 weer inschrijven voor Try-Out
Sports. Met Try-Out Sports kunnen zij een aantal weken een sport uitproberen voor slechts € 5,Meerdere sporten uitproberen mag!
Flyer en website
In de week van 20 september worden op school de Try-Out Sports flyers uitgedeeld. Alle
belangrijke gegevens staan hierin vermeld.

Inschrijven kan vanaf
maandag 27 september
t/m zondag 24 oktober
via www.tryouttilburg.nl
Direct ná aanmelding, ontvang je per mail een inschrijfbevestiging.
“Het is natuurlijk geweldig om samen met een vriendje of vriendinnetje te gaan sporten. Ga samen
achter de pc zitten en meld je om de beurt aan voor dezelfde sport(en). Je kunt meteen zien of er
nog plek is. Geen plaats, dan kun je een andere keuze maken. Samen sporten is toch veel leuker!”

Zaterdag 16 oktober:
THEATERVOORSTELLING: Droom
door 2-ater Producties
Er zijn denkers, doeners en… dromers. Ze worden muzikant of danser, schrijven boeken,
gaan tekenen en schilderen of worden uitvinder. Ze brengen ons vooruit en geven de
wereld kleur. Dromer is een vrolijke, poëtische muziektheatervoorstelling voor iedereen die
durft te dromen.
Prentenboekenmaker Mark Janssen is bekend van zijn fantasievolle boeken "Eiland",
"Niets gebeurd" en "Ik wil een leeuw". De voorstelling wordt geregisseerd door Christian
van Eijkelenburg, met muziek van Daan West.
Wil je erbij zijn? Je bent van harte welkom

