‘ T K OOLBLAADJE
LFa

Obs Koolhoven, Koolhovenlaan 1A, 5036 TK Tilburg
www.obskoolhoven.nl, www.facebook.com/obskoolhoven
obskoolhoven@opmaat-scholen.nl, 013-4565680

De nieuwsbrief

In dit Koolblaadje
1.

Door Mara, Renske, Dane, Mads, meneer
Raymond, juf Wilma
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Veel leesplezier!
Het volgende Koolblaadje komt 26-1 uit.

De verjaardagen
De verjaardagen van de komende 2 weken:

Nieuw op Koolhoven
Nieuw op onze school en leuk dat je
er bent:

Veel plezier op Koolhoven!
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Faye 5B
Kayla 7C
Jasper 8B
Tijs 1/2C
Sanne 1/2E
Sam 5A
Ronin 5D
Daan 6D
Luuk 1/2G
Emin 1/2E
Jelte 4D
Feline 3D
Sam 1/2E
Tess 6B
Juf Jeske 4D
Niels 6D
Mounia 3B
Daphne 1/2C
Tieme 1/2F
Floortje 6D
Vajen 1/2C
Luca 3A
Veerle 7B
Pleun 7D

Allemaal alvast hartelijk gefeliciteerd!
Namens Team Obs Koolhoven

Woordje meneer Raymond
Het nieuwe jaar is inmiddels alweer in volle gang. De goede voornemens zijn gemaakt,
mooie wensen geuit en nu: Aan de slag. Vanuit mijn onderwijsoogpunt hoop ik dat uw
kind(eren) elke dag met plezier naar school gaat, zich prettig voelt, de goede dingen leert en
de dingen op de goede manier leert. Koolhoven stelt zichzelf deze doelen. Het lijkt
eenvoudig gezegd en gedaan en veel zaken lopen prima, maar dat kan nooit zonder u als
ouders. Ik ben blij een prima betrokkenheid te zien en te ervaren in welke vorm dan ook. Het
is van groot belang dat we elk kind laten zien dat school en thuis er zijn voor hem of haar.
Onze kernwaarden: “Positief, Nieuwsgierig, Kansrijk, Open en Samen” vatten dit samen.
Namens OR, MR en team. Een mooi jaar met elkaar!

Deelname tevredenheidspeilingen
Als school (en Stichting) willen we de kwaliteit van het onderwijs, tevredenheid, veiligheid en
welbevinden in beeld brengen. Dit doen we onder andere door (natuurlijk) regelmatig te
toetsen, maar ook door onder kinderen, ouders en personeel zogenaamde
tevredenheidpeilingen af te nemen. Voor de tevredenheidspeiling onder ouders hebben we
UW HULP nodig. Zou u dus willen meewerken en de vragenlijst voor ons beantwoorden via:
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/JVG27SD
Het kost slechts 1 minuut van uw tijd.
Alvast zeer bedankt voor uw deelname.

CARNAVAL
Beste ouders/ verzorgers,
Het is weer bijna zover:
De werkgroep is alweer druk bezig met de
voorbereidingen van het feest op onze school.
Dat zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 8 februari voor de kleuters en op vrijdag 9
februari voor de groepen 3 tot en met 8.
Naast het hossen, schminken, spelletjes spelen en nog veel meer zijn er ook workshops en
een kleurwedstrijd.
Binnenkort lezen jullie meer informatie in de Kolderhofkrant.
Heeft u zin in een feestje? We zijn op zoek naar ouders die willen helpen met:
Donderdag 8
februari
Groep 1/2
Helpen bij de
spelletjes
Schminken

Tijd

Vrijdag 9 februari
Groep 3 t/m 8

Tijd

12.00u-14.30u

Helpen bij de
activiteiten
Schminken
Opruimen

10.00u-14.30u

12.15u-14.30u

10.30-14.30u
14.30u

Komt u gezellig met ons carnavallen?
Stuur dan een mail naar henrike.vandenhurck@opmaat-scholen.nl. Zet daarin waarmee en
op welke dag u wilt helpen.

Mocht u vrijdag 9 februari op school mee willen lunchen (de lunch wordt door de school
verzorgd), geef dat dan ook aan in uw mail.
Wij nemen dan contact met u op.
Namens de werkgroep alvast hartelijk ALAAF

Aanvragen verlof
We merken dat er meer en meer verzoeken komen omtrent verlof voor bezoek aan tandarts,
orthodontist, huisarts e.d. Dit wordt dan gepland onder schooltijd. We begrijpen dat het soms
niet anders kan, maar het is lastig voor collega’s om hier continu op te anticiperen. Komende
periode wordt bijvoorbeeld veel getoetst (medio-toetsen cito) en dan moet er achteraf veel
ingehaald worden. Wilt u hier s.v.p. rekening mee houden en zoveel mogelijk na 14.30 uur
plannen. Dank u wel!

Ik ben Sonny Smits
19 jaar geleden ben ik in Tilburg geboren en ook altijd
blijven wonen.
Dit jaar is mijn nieuwe opleiding, hbo pedagogiek aan
Fontys hogeschool in Tilburg van start gegaan.
Voor mijn eerste jaar loop ik stage bij basisschool
Koolhoven in groep 7b bij juf Anne om meer te leren
over de ontwikkeling van kinderen.
Naast mijn opleiding heb ik ook een bijbaantje bij de
Lidl.
In mijn vrijetijd ben ik vaak te vinden bij Basic-fit, sleutel
ik graag aan scooters en breng ik veel tijd door met mijn
vriendin.
Zelf ben ik opgegroeid in een gezin met 2 kinderen, ik
en mijn broertje van 16 jaar oud.

Sportiviteitsprijs groep 7

De sportieve leerlingen uit de groepen 7 hebben in de kerstvakantie de sportiviteitsprijs
gewonnen. Proficiat allemaal!

Zaalvoetbaltoernooi 2018
Door Mads en Dane
We kwamen aan bij de Dongewijk. We melden ons. En gingen we naar de kleedkamer en
kleden we ons om. We liepen naar de zaal in en we voelden de spanning dat we moesten
winnen. De eerste wedstrijd ging goed en wonnen we met 1-0. Voor de volgende wedstrijd
moesten we nog even wachten. De tweede wedstrijd we waren weer te sterk en wonnen
met 3-0. Voor de volgende wedstrijd moesten we winnen om zeker te weten dat we eerste
werden, ook voor deze wedstrijd moesten we een wedstrijd wachten. We kwamen aan de
beurt en was super spannend we kregen bijna een goal tegen, maar we wonnen uiteindelijk
de wedstrijd met 1-0. We wisten al dat we kampioen waren, maar de volgende wedstrijd
verloren we wel met 1-0. Na het omkleden mochten wij de beker.

Kick off van R-Newt Kids
Het Sociaal Werk voor kinderen in Tilburg.
Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis is er op vrijdag 19 januari een film avond in
Wijkcentrum Heyhoef (Kerkenbosplaats 1)
Er wordt van 18.30-20.30 uur een leuke film - Sunshine Barry en de discowormen - gedraaid
voor basisschool kinderen.
Toegang is gratis (op vertoon van ticket) en kinderen krijgen een glaasje ranja, popcorn en
een leuke traktatie.
Reserveer hier je gratis ticket(s)
www.eventbrite.nl/e/tickets-film-avond-kick-off-r-newt-kids-41419799736

Vakantietoernooi Beeball
o
o

Zit jij in groep 3 - 4 - 5 of 6?
Vind jij het leuk om met klas-/schoolgenootjes samen te
sporten in de carnavalsvakantie?
Geef je dan snel op!

Beeball wordt gespeeld door kinderen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar.
Het lijkt op slagbal, wat je tijdens een gymles weleens speelt. Kijk maar eens op:
https://www.youtube.com/watch?v=l-rnyKqDq-E
Het Vakantietoernooi Beeball wordt op zondag 18 februari in sportcomplex
T-Kwadraat gespeeld! Dit toernooi is een samenwerking van Honk- en Softbal Combinatie
Tilburg en Gemeente Tilburg, afd. Sportstimulering.
Een team bestaat uit minimaal 6 personen en maximaal 9 personen. Je speelt in een
gemengd team. Er zullen 2 categorieën zijn: categorie O (groep 3/4) en categorie M (groep
5/6).
Doe jij mee?
Wil jij dus lekker bezig zijn in je vakantie en gezellig meedoen aan dit toernooi? Geef je dan
op door je in te schrijven bij de inschrijflijst die bij de klas hangt. LET OP! Je kunt je maar
één week inschrijven tot woensdag 17 januari 2018.
Begeleiders / coaches gevraagd!
Elk team heeft ook een begeleider/coach nodig. Van de begeleider/coach wordt verwacht dat
hij/zij:
- Meerderjarig is en verantwoording kan dragen voor het team.
- Tijdens de wedstrijden de kinderen op een positieve manier aanmoedigt.
- Er voor zorgt dat de kinderen zich netjes naar anderen gedragen, zowel in als buiten
het veld.
- Er voor zorgt dat het team op tijd klaar staat voor de volgende wedstrijd.

Koolhoven(ge)klets
Deze keer niet ….

