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De nieuwsbrief
Door: Roy, Sam, Feikje, Eva,
Duyna, Mike, Niels.
’t Koolblaadje is de nieuwsbrief van Obs Koolhoven.
Veel leesplezier!
Het volgende kerst-Koolblaadje komt volgende week
donderdag uit.

Nieuw op Koolhoven
Nieuw op onze school en leuk
dat je er bent:
Thien An Huynh 3C
Phi Long Huynh 5C

Veel plezier op Koolhoven!

In dit Koolblaadje
1 sinterklaasfeest groep 6A
2 kinderhuis
3 gefeliciteerd K.A.V.S.T
4 universiteit Utrecht
5 kènderstoet
6 kerstzaalvoetbaltoernooi
7 sinterklaas op O.B.S.-koolhoven
8 Jumbo punten

De verjaardagen
10 dec Xavi
10 dec Joep
10 dec Yorick
10 dec Noor
12 dec Stijn
12 dec Morris
13 dec Julian
13 dec Job
13 dec Mika
15 dec Kiki
15 dec Zeb
16 dec Timo
16 dec Robin
16 dec Merijn
17 dec Fer
18 dec Timo
18 dec Jasmine
19 dec Viënne
19 dec Sam
20 dec Sven
20 dec Benjamin
20 dec Tom
20 dec Gijs
21 dec Jinte
22 dec Cavin
23 dec Lynn
26 dec Yara
27 dec Gijs
27 dec Sabrina
27 dec Cristina
29 dec Charlotte
30 dec Fedde
31 dec Tygo
1 jan Floris
1 jan melissa
1 jan Vince

4 jan Tijn
5 jan Sam
5 jan Jolijn
7 jan Emly
7 jan Thijn
7 jan Mats
8 jan Josephine
9 jan Benyamin
9 jan Thijs
10 jan Ajaz
10 jan Niels
11 jan Faye
11 jan Kayla
11 jan Jasper
12 jan Tijs
12 jan Laura
12 jan Ronin
12 jan Daan

Allemaal alvast hartelijk gefeliciteerd!
Namens Team Obs Koolhoven

Woordje meneer Raymond
Afgelopen dinsdag was het Koningsplein in
Tilburg goed gevuld met onderwijzend
personeel. Iedereen heeft mogen ervaren dat
het onderwijzend personeel van het
basisonderwijs in Tilburg die dag staakte en de
deuren van (bijna) alle scholen gesloten
waren. Dat heeft natuurlijk vele, diverse
reacties opgeroepen. Begrip voor de redenen
en de wijze van uiting, maar ook onbegrip voor
de manier waarop. Natuurlijk is het
basisonderwijs er niet op gericht om
ouders/verzorgers zich in allerlei bochten te
laten wringen of op kosten te jagen. Dat mag
voor zich spreken. Laten we vooral ons
gezamenlijk doel voor ogen houden: de
ontwikkeling van gezamenlijk We hebben
elkaar hiervoor hard nodig. Ook in het nieuwe
jaar! Ik kreeg natuurlijk al de vraag of dit de
“laatste actie was”. Daar valt nu nog niets over
te zeggen. Op dit moment zijn of gaan de
bonden in overleg met de minister. Deze is tot
nu toe sterk terughoudend (lees afwijzend)
geweest in toezeggingen. Wellicht dat de actie
van afgelopen dinsdag tot hernieuwde
inzichten heeft geleid.
Eerst op naar kerst. Zo richting het eind van
het kalenderjaar wordt vaak teruggeblikt. Te
vaak of te snel worden minder fijne/leuke
dingen als eerste genoemd. Mijn idee: Neem
eens een momentje om achterover te leunen
en ga na hoeveel leuke, mooie momenten je
hebt meegemaakt afgelopen jaar. Je zou het
bijna zijn vergeten!

Koolhoven(ge)klets
Tijdens de weekendkring in groep 6 liet Eva
haar Playmobil paardenstal zien aan de
andere kinderen uit de klas. Bij de vraag of het
paard in de stal Amerigo was, werd verteld
dat dat niet kan. Het speelgoedpaard heeft
grote, bruine vlekken. Luc antwoordde
hierop: “Dan heet hij zeker Amerikoe”!
Tijdens het rekenen op het clusterplein
moesten de leerlingen van groep 5 een stift
pakken. Er zaten ook een paar
markeerstiften bij. Die werden als
“moskeestift” benoemd!!

Agenda
21 dec
22 dec
8 jan ‘18

kerstviering
12.00 uur: kerstvakantie
1e schooldag nieuw
kalenderjaar

Het Sinterklaasfeest in groep
6A
De surprises in de klas waren heel mooi, en
we hebben een soort spel gedaan in de klas.
Het spel gaat zo: als je 1 had mocht je een
surprise kiezen, 2 pepernoten, 3 liedje zingen
4 spelletje, 5 wisselen van stoel, 6 surprise
kiezen. En dat was heel leuk en we gingen
door tot aan de grote pauze. Na de grote
pauze gingen we allemaal wisselen van klas.
Bij meneer Huub gingen we een quiz doen en
bij juf Wendy kon je knutselen en bij meneer
Joost kon je spelletjes doen en bij juf Rebecca
kon je film kijken. Er is een viool gemaakt,
een Minecraft pop, een boek, 4 voetballen, en
een gitaar, een atletiekbaan, een hond. Er
waren ook pieten langs gekomen en ieder kind
had pepernoten gekregen en we hadden ook
even gekletst met de pieten. In de grote pauze
hadden de overblijf ook nog zakken springen
klaargezet en je moest ook nog pakjes in de
korf gooien, het was een soort hindernisbaan.
En je mocht over een soort van hekje springen
en daar mocht een eigen parcours maken van
die hekjes en dat was heel erg leuk. We
gingen ook nog voor de derde keer naar buiten
sommigen gingen voetballen en sommigen
gingen met de meester een spel spelen.
Groetjes,
Feikje, Eva en Dunya

Oproepje kleuterhuis
Meneer Sjaak heeft een prachtig huisje voor
ons gemaakt in de aula van de school. We zijn
nog op zoek naar inrichting: klein meubilair,
huis-tuin-en keuken-kleutermateriaal…, zodat
het een echt huisje wordt, die we per thema
kunnen “aankleden”. Heeft u dus iets over en
is het degelijk, neem contact op met 1 van de
kleuterjuffen svp. Alvast dankjewel.

Gefeliciteerd K.A.V.S.T.
(Koolhoven afval vervoer skelter team)
Hans Kokke, de wethouder van de wijk
Reeshof kwam, langs bij groep 8C van OBS
koolhoven. Roy, Tobias, Sam, Sem, Kasper en
Pim werden op 7 december 2017 in het
zonnetje gezet, omdat ze zwerfafval opruimen
in heel koolhoven. Ze kregen voor het goede
werk 3 knijpers, 6 veiligheidsvestjes en heel
veel vuilniszakken. Hij en de baas van BAM
(een succesvol bouwbedrijf) vond dat ze goed
helpen om de wijk schoon te houden en al het

Geachte ouders/verzorgers
De school van uw kind neemt deel aan de
onderwijs-onderzoekswerkplaats
POINT
(www.point013.nl). Eén van de doelen van
POINT is om meer inzicht te krijgen in de wijze
waarop (hoog)begaafde leerlingen én hun
klasgenoten het beste ondersteund kunnen
worden in de reguliere klas. Daarom zal er dit
schooljaar een onderzoek plaatsvinden in de
groepen 5 t/m 8. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door onderzoekers van de
werkplaats POINT in samenwerking met de
afdeling Educatie van de Universiteit Utrecht.
Over de inhoud en het doel van het onderzoek
vind u hieronder meer informatie. Als u bezwaar
heeft tegen de deelname van uw zoon of
dochter aan dit onderzoek kunt u dit te kennen
geven door een email te sturen naar het
emailadres vermeld aan het einde van deze
brief.
Doel van dit onderzoek

zwerfafval op te ruimen. Ze doen het vrijwillig
en niet voor het geld

Hoe houden ze de wijk schoon.
Op dinsdag en woensdag gaan ze met de
skelter en een paar vuilniszakken. Gaan ze de
wijk rond om het afval op te ruimte met behulp
van knijpers die ze hebben gekregen. En van
het geld dat ze hebben gekregen gaan ze
dingen kopen die ze kunnen gebruiken bij het
opruimen van de wijk. Ze kijken ook waar veel
afval ligt en daar rijden ze dan heen met de
skelter en gaan het dan daar opruimen.
K.A.V.S.T is het eerste vrijwillige kinderafval
team dat de wijk schoonhoudt.

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat veel
leerlingen
in
Nederland
onvoldoende
gemotiveerd zijn voor school. Dat geldt niet
alleen hoogbegaafde leerlingen, maar ook voor
veel andere leerlingen. Vanuit de literatuur zijn
er een aantal motiverende strategieën bekend
die leerkrachten kunnen toepassen om de
intrinsieke motivatie van hun leerlingen te
stimuleren. Het doel van dit onderzoek is om na
te gaan hoe het is gesteld met de motivatie van
(hoog)begaafde leerlingen en hun klasgenoten
op de POINT-scholen en om te onderzoeken
hoe
leerkrachten
de
motivatie
van
(hoog)begaafde leerlingen en hun klasgenoten
zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen in
de reguliere klas. Voor leerlingen die een
plusklas bezoeken, zal ook gevraagd worden
naar hun ervaringen in de plusklas.

Procedure
In februari zal de school van uw kind bezocht
worden door één van de onderzoeksassistenten
van het onderzoek. Er zal dan een vragenlijst
worden ingevuld door de leerlingen en de
leerkrachten over motivatie en over de wijze van
lesgeven. De vragenlijstafname zal maximaal
een uur duren. De schooladministratie en
leerkrachten zal gevraagd worden aanvullende
gegevens te verstrekken, namelijk welke
leerlingen uit de klas een plusklas bezoeken of
hiervoor in aanmerking komen, welke leerling
gediagnosticeerd zijn als hoogbegaafdheid of bij
wie er hiervan een vermoeden is en eerdere
behaalde cijfers.

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek,
vooraf of achteraf, dan kunt u zich wenden tot
de verantwoordelijke onderzoeker Dr. Lisette
Hornstra, email t.e.hornstra@uu.nl.
Vriendelijke groet,
Dr. Lisette Hornstra
Afdeling Educatie Universiteit Utrecht

Kènderstoet in Kruikenstad
Het lijkt nog ver weg, maar begin Februari is
het weer carnaval. Één van de evenementen
tijdens carnaval is de Kènderstoet. Dit is de
kindercarnavalsoptocht in Kruikenstad. Deze
wordt georganiseerd op dinsdag 13 Februari
2018 voor alle kinderen van Kruikenstad.

Vertrouwelijkheid van gegevens
Er zal vertrouwelijk worden omgegaan met de
gegevens. De gegevens van dit onderzoek
zullen door de onderzoekers worden gebruikt
voor nadere analyse en voor eventuele
publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.
Voor alle gegevens geldt dat deze in geen geval
bekeken worden per kind. Het gaat om de
resultaten voor de hele groep tezamen. Er
worden tevens geen gegevens over individuele
personen verstrekt aan derden. De anonimiteit
van uw kind blijft gewaarborgd.
Vrijwilligheid
Als u niet wilt dat uw kind deelneemt of als uw
kind zelf niet wil deelnemen, of als u dat
gaandeweg het onderzoek besluit, dan kunt u
dat op elk moment kenbaar maken. Dat kan
zonder opgaaf van redenen en zonder dat dit op
enige wijze gevolgen voor uw kind zal hebben.
Tevens kunt u tot een maand na afloop van het
onderzoek uw toestemming intrekken. In dat
geval zullen de gegevens van uw kind worden
verwijderd uit onze bestanden. Om deelname
van uw kind aan het onderzoek te weigeren,
kunt u tot uiterlijk 8 januari 2018 een email
sturen
naar
Lisette
Hornstra
via
t.e.hornstra@uu.nl onder vermelding van de
naam van uw kind, de school en de groep waar
uw kind in zit. Als u niet reageert, gaan we ervan
uit dat uw kind mag deelnemen aan het
onderzoek.
Nadere inlichtingen

Vanaf het Willemsplein loopt Tjeuke met alle
kinderen naar de Heuvel. Er wordt gestart met
de jaarlijkse ballonnenwedstrijd daarna vertrekt
de optocht vanaf het Willemsplein via
Heuvelstraat, Paleisring en Piusplein naar de
Heuvel waar het einde is en Prins Etienne d’n
Irste de prijzen zal uitreiken. Afgelopen jaar
liepen er 300 kinderen mee met de
Kènderstoet.
Wat zou het leuk zijn als ook kinderen
vanuit Koolhoven meelopen met de
Kènderstoet.
OBS Koolhoven stelt ruimte beschikbaar zodat
ouders en kinderen samen kunnen gaan
knutselen en bouwen.
Lijkt het je wat om mee te lopen of ben je een
ouder die hier graag aan mee helpt, stuur dan
even een mailtje aan
kenderstoet.koolhoven@gmail.com. Wij
kunnen dan gaan kijken of het haalbaar is om
met een groep vanuit Koolhoven mee te lopen.
Naast de deelnemende kinderen zijn er ook
ouders nodig die mee willen helpen om
kleding/versiering/kar te maken en er zijn
enkele ouders nodig om tijdens de optocht met
de kinderen mee te lopen. Afhankelijk van de
interesse kunnen we dan bepalen of er een
groep of zelfs kinderen alleen of met zijn
tweeën mee lopen vanuit Koolhoven.
Voor meer informatie:
https://www.kruikenstad.nl/jeugd/stoet
Foto’s: http://tilburg.com/fotoboek/carnaval2017-kenderstoet/Filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=LlolD2yKVk
M&feature=youtu.be
Peter Klaassen

Kerstzaalvoetbaltoernooi.
In de kerstvakantie wordt er een zaalvoetbaltoernooi gehouden. (3,4 of 5 januari)
Alle deelnemers krijgen nog een wedstrijdenboekje.
Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Minimaal een kwartier voor aanvang van de eerste wedstrijd.
Voor de kleding wordt gezorgd door school. Neem zelf wel schoenen voor in de zaal mee!!
(Gymschoenen!!)
In de bijlage vinden jullie alvast de teamindeling. Voor een aantal teams zijn we nog op zoek naar
begeleiding. Dit geldt voor de teams 2,5,6,7

Bent u die sportieve, enthousiaste
ouder die in de kersvakantie nog wat tijd over heeft? Geef u dan op als begeleider en
stuur een mailtje naar: joost.deweert@opmaat-scholen.nl
Let op!:Zonder begeleiding kan een team niet meedoen!

Met vriendelijke en sportieve groet
De sportcommissie.
Met vriendelijke groet,
De Sportcommissie
teams
Team 1

speeldatum
3 januari

locatie
T-kwadraat

Aanvang eerste wedstrijd
12.45 uur

begeleiding
(Mark den Brok)

Team 2

3 januari

T-kwadraat

14.15 uur

?????

Team 3

3 januari

T-kwadraat

11.00 uur

Paul Hagens

Team 4

3 januari

T-kwadraat

10.45 uur

Jeremy Boom, Barry van de Velde

Team 5
Team 6
Team 7
Team 8
Team 9
Team 10

3 januari
3 januari
5 januari
3 januari
4 januari
5 januari

T-kwadraat
T-kwadraat
Dongewijk
Dongewijk
Dongewijk
Dongewijk

13.00 uur
16.00 uur
12.45 uur
9.30 uur
9.15 uur
9.00 uur

?????
?????
??????
Mark den Brok
Danny Raaijmakers
Helga de Chene en Merel Roskam

Team 11
Team 12
Team 13
Team 14
Team 15

5 januari
3 januari
3 januari
4 januari
4 januari

Dongewijk
Dongewijk
Dongewijk
Dongewijk
Dongewijk

10.45 uur
12.15 uur
15.00 uur
15.00 uur
12.15 uur

Denis Damkot, Marco Mens
Danny Sparidaens
Ruud van Gerven
dhr. Hesselberth,dhr. Melis
Marco Mens

Jumbo spaarpunten
Onze school heeft mee gedaan aan de Jumbo spaaractie. Jens, Lisa en Tessel uit de leerlingenraad
zijn met Wilma naar de Euroscoop naar de uitreiking geweest. We hebben €798,20 opgehaald met de
spaar actie. Om speelgoed te kopen voor het speelplein. We zijn 10e geworden met deze actie. We
hebben een bekertje gekregen. Het was super gaaf. Dus als je volgend jaar je spaarpunten wilt
inleveren

