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OBS GESWOREN HOEK
Belangrijke data:





Vrijdag 9 december: groep 1-2 vrij
Donderdag 22 december: Kerstviering 17.30 – 19.30 (inloop vanaf 17.15)
Vrijdag 23 december: alle groepen om 12.00 vrij
Maandag 26 december tot vrijdag 6 januari: Kerstvakantie

Afscheid juf Wil
Op woensdag 30 november hebben we
afscheid genomen van juf Wil. Zij gaat genieten
van haar welverdiende pensioen.
’s Morgens om 07.15 verzamelden alle
leerkrachten bij de kapper van juf Wil om haar
te verrassen. Vervolgens kwam juf Wil op
school aan om alle klassen te bezoeken. ’s
Middags namen vrienden, familie en collega’s
afscheid van juf Wil.
Hierbij een impressie van het afscheid.

Kunstweken
De leerlingen hebben een flyer gekregen met
een eigen inlogcode. Via die website kunt u het
kunstwerk bekijken wat uw kind heeft
gemaakt. U kunt daar ook producten bestellen
met dit kunstwerk erop, zoals een
broodtrommel.
Verjaardagen:







Bilal (5-6)
Gejendaly (1-2)
Dilano (7-8)
Jorel (7-8)
Juf Carla
Meneer Max

Hartelijk gefeliciteerd!
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Jumbo-actie

Sint

We hebben € 318 euro
opgehaald met de Jumboactie. Daar zijn we blij mee!
Bedankt voor het inleveren
van uw punten op school!
Hiervoor worden
materialen gekocht voor
groep 1-2.

We hebben een gezellige Sintviering gehad. Gelukkig
kwamen de kinderen erachter waar Piet de bril van
Sinterklaas verstopt had. Daarna kon Sinterklaas alle
vrolijke kinderen ook zien. In de onderbouw-groepen is de
Sint in de klas op bezoek geweest. In de
bovenbouw zijn mooie
surprises gemaakt.

Taaltuin
Na de kerstvakantie gaan we Juf Ineke anders
inzetten. Zij werkt nu 4 ochtenden per week
in de Taaltuin met leerlingen van groep 4.
Vanaf januari is juf Ineke een paar uur per
week als extra leerkracht aanwezig in groep
4 en ook een paar keer in groep 3.
Op deze manier hopen we de kennis van juf
Ineke bij meer kinderen terecht te laten
komen. En ook de (nieuwe) leerkrachten
Ingmar en Kim kunnen van haar leren hoe je
goed woordenschatonderwijs aan onze
leerlingen geeft.
Zo kunnen alle leerlingen van groep 3 en 4
van de extra kennis van juf Ineke over
woordenschat profiteren. Doordat de
leerkrachten expertise overnemen, zal het
onderwijs in zijn algemeenheid verbeteren.

Kerstviering
Zoals elk jaar vieren we weer samen
kerst met alle leerlingen. Dit is op
donderdag 22 december.
De kerstviering zal er als volgt uitzien:
17.15u.-17.30u.
17.30u.-18.30u.
18.30u.-19.30u.
19.30 – 19:35u.

Inloop
Eten in de klas.
Workshop in
de klassen
Afsluiten in
de eigen klas.
Ouders kunnen
de kinderen ophalen in de klas.
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Gezocht: oppas
voor kinderen
tussen 0-4 jaar
Op diverse momenten in de
week zijn er allerlei activiteiten
in de Ouderkamer. Om ouders
met kinderen van 0-4 jaar deel te
laten nemen aan deze
activiteiten, zoeken we
oppasouders. Heeft u misschien
een paar uurtjes over om dit te
doen? Meld u dan aan. U
ontvangt een kleine vergoeding.
U kunt zich opgeven bij
Adrienne, kantoor tegenover de
Ouderkamer.

Bliss
Bliss is een enthousiaste groep ouders, die in de Reeshof
kinderactiviteiten gaan organiseren in wijkcentrum De
Heyhoef. Voor kinderen van 4 – 7 jaar en 8 – 13 jaar.
Op 23 december is de eerste activiteit van
15.00 - 17.30 uur. In de bijlage die u per mail ontvangt
staat meer informatie.

Naailes ouders
Voor de naailes zijn weer plaatsen vrij. Wilt u graag
leren om zelf kleding te maken? Of om patronen te
tekenen? Geef u dan op voor de naailes. Iedere
dinsdagochtend van 9.00-11.00 uur in de Ouderkamer.
De koffie staat al om 8.30 uur klaar.
U kunt zich opgeven bij Adrienne, kantoor tegenover de
Ouderkamer.

Leuke (vakantie-)activiteiten Wetenschap
en Techniek
Activiteiten ‘Wetenschap en Techniek’ zijn leerzaam voor kinderen/jongeren. Zij leren
probleemoplossende vaardigheden en worden ze uitgedaagd om creatief, kritisch en innovatief te
denken. Ook leren ze hoe ze via onderzoeken en ontdekken naar ontwerpen komen.
Veel kinderen vinden ‘Wetenschap en Techniek’ leuk en interessant. Uw kind vast ook. Dan zijn de
volgende gratis activiteiten vast iets voor uw kind: CoderDojo en het Ontdekstation. Misschien leuk
voor de kerstvakantie?

CoderDojo
Een project dat kinderen en tieners op een leuke, toegankelijke manier leert programmeren. Het
wordt op Tilburg University en Bibliotheek Midden-Brabant (op zaterdag) gegeven.
Iedereen tussen de 7 en 17 jaar kan langskomen om meer te leren over code of om aan eigen
projecten te werken. De Dojo is minimaal één middag per maand open. Vaak is er een thema, zoals
videogames, vlog-intro's, robots, of virtual reality.
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Leeftijd: 7 – 17 jaar
Wanneer:
- Tilburg University: derde woensdag van de maand,
14.00 – 17.00 uur
- Bibliotheek op zaterdag
Opgeven:
- Tilburg University via https://zen.coderdojo.com/dojo/nl/tilburg/tilburg-code-brabanttilburg-university
- Bibliotheek via https://zen.coderdojo.com/dojo/nl/tilburg/tilburg-code-brabantbibliotheek-midden-brabant

Ontdekstation in de Spoorzone
Zelf spelenderwijs ontwerpen, uitvinden, bouwen. Leuk als gezinsuitje.
Het Ontdekstation vind je vlakbij het station van Tilburg. In ‘Hal 79’ werden vroeger treinen
gerepareerd. Nu stap je er in een treinwagon en kijk je daar een avontuurlijke film. De film daagt je
uit om zelf uitvindingen te bouwen in de werkplaats. Ook is er een magische ‘green screen’ studio
waarin je je uitvindingen met special effects kunt presenteren en filmpjes kunt opnemen. Voor
verschillende leeftijden zijn er leuke activiteiten.
Tot en met maart 2017 is er een testfase. Er worden allerlei evenementen en workshops voor
kinderen buiten schooltijd georganiseerd. Zo zijn er Uitvindersmiddagen, ‘scrap’middagen en
filmworkshops. En wat denk je van de Bouwweek, Minecraft Mania week en De Beestenbende?
Het programma staat op www.ontdekstation.nl/agenda/ Je kunt je daar ook aanmelden.
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