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De verjaardagen
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Nieuw op Koolhoven
Nieuw op onze school en leuk dat je
er bent:
Kaan 6A
Tieme 1/2F
Julia 1/2E
Marijn 1/2E

24jan
24jan
24jan
24jan
26jan
27jan
27jan
31jan
31jan
1feb
3feb
3feb
3feb
3feb
5feb
7feb

Vajèn 1/2C
Luca 3A
Veerle 7B
Pleun 7D
Julian 8A
Isa 1/2B
Arda 5B
Theije 1/2A
Edon 7B
Ties 3C
Mirre 4C
Sam 5A
Batu 5B
Tobias 5D
Jill 3B
Yenthe 7A

Steffen 1/2G

Veel plezier op Koolhoven!

Allemaal alvast hartelijk gefeliciteerd!
Namens Team Obs Koolhoven

Woordje meneer Raymond
Een heel kort woordje, eenvoudigweg omdat ik morgen (lees woensdag) drie dagen afwezig
ben. Uiteraard werk-gerelateerd, maar ik ben dus niet echt in de gelegenheid om een
woordje te doen. Ik ga op een studiereis en zal o.a. diverse (high perfoming) scholen
bezoeken”. Niet dat we op Koolhoven niet presteren natuurlijk, maar ik hoor graag wat
scholen doen (of laten??) om te komen tot goede prestaties of kwaliteitsverbetering. Aan de
voordeur moet dan wel duidelijk zijn wat we daarover verstaan, maar ik hou wel het
standpunt erop na dat een prestatie meer betekent dan alleen een cognitief resultaat. Dat
beschrijven we ook in onze visie en uitgangspunten: Het toepassen van meta-cognitieve
vaardigheden (leren over leren), denken en doen en/of het ontwikkelen van creativiteit en
expressiviteit.
Eigenlijk vind ik dat we samen al high performen. Onderwijs is meer dan … en dan toch ook
wel weer topsport.
Deelname tevredenheidspeilingen: een herinnering!!
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.
Overzicht opendagen/avonden van de VO-scholen de komende periode
2College Cobbenhagenmavo
Parcours
Campus013
Reeshofcollege
Beatrixcollege
Koning Willem II College
Praktijkcollege Tilburg
De Nieuwste School
2College Durendael
2College Ruiven
Theresialyceum
Mill-Hillcollege

dinsdag
donderdag
donderdag
zaterdag
zaterdag
zondag
dinsdag
vrijdag
zaterdag
donderdag
donderdag
zondag

23 januari
25 januari
25 januari
27 januari
27 januari
28 januari
30 januari
2 februari
3 februari
22 februari
22 februari
25 februari

18.30 tot 21.00 uur
15.30 tot 21.00 uur
18.00 tot 21.00 uur
10.00 tot 15.00 uur
10.00 tot 15.00 uur
11.00 tot 15.00 uur
18.00 tot 20.30 uur
15.00 tot 20.00 uur
11.00 tot 14.00 uur
18.30 tot 21.00 uur
17.00 tot 20.30 uur
11.00 tot 15.00 uur

Batterijen inzamelen
Er is 40 euro ingezameld met de baterijen, maar dat kan nog veel meer. We zijn
opnieuw begonnen met inzamelen. Hij staat naast de prijzenkast tegenover het
kantoor van meneer Sjaak. Dus lever baterijen in!

Marietje Kessels
Meisjes
Wat doen wij bij Marietje Kessels?
Bij Marietje Kessels leren wij ons zelf verdedigen zonder anderen pijn te doen.
En je gevoelens te uiten.
We doen dan speciale proefjes en dan leren ze je opkomen zonder een ander pijn te doen
zoals: het 4 stappenplan zo gaat het:
Kan je stoppen
Stop nu
Als je nu niet stopt dan ga ik naar de juf
Als die persoon niet ophoud dan ga je naar de juf
Je doet toneelstukjes en dan leren ze je op de juiste manier iemand te laten stoppen.
Jongens
Bij Marietje Kessels leren wij hoe je los moet komen in een bepaalde greep bijvoorbeeld: bij
je pols of arm en hand. We hebben ook de 4 stappen gehad dezelfde als bij de meisjes,
maar we hadden er nog 4 toen moest je om hulp vragen zo gaat het:
Vraag of de leraar tijd heeft
Zeg wat je probleem is
Zeg hoe je je voelt
Zeg hoe dat ze je kan helpen
En in les 7 moeten we een plankje doorslaan

Fietsverlichting!
Er zijn veel kinderen die ’s-ochtends, aan het
einde van de middag en ’s-avonds zonder
fietsverlichting over straat gaan. Vooral bij
school zijn er zoveel onoverzichtelijke
plekken en al helemaal in het donker.
Denken jullie allemaal aan werkende
verlichting op je fiets?!!!

Speelhuis kleuters
Speelhuis
Benden in de aula staat een nieuw houten speelhuis. Wij hebben een interview gedaan met
kinderen uit 1/2A: Joyce, Noah en Mare. Wij hebben gevraagd wat ze van het speelhuis
vinden.
Wat vinden jullie van het speelhuis?
Joyce: Ze vindt het mooi en ze wil er graag in spelen.
Noah: Hij vindt het leuk en mooi, en leuk om in te spelen.
Mare: Ze vindt het leuk mooi en gezellig en wil er graag in spelen.
Wat zou je er nog willen veranderen?
Joyce: Ze wil het speelhuis graag in het rood.
Noah: Hij wil het speelhuis graag in het groen.
Noah had er al in gespeeld en vond het vissen het leukst. Hij mocht er samen in spelen met
Enio.

Door juf Angreth:

LEUK LEUK LEUK LEUK LEUK
De groepen 1-2 & 3 hebben een nieuw huis!
Het zal u vast niet ontgaan zijn. In de aula staat een prachtig mooi speelhuis! Dit huis is
speciaal voor de onderbouw gebouwd door meneer Sjaak.
Wat zijn wij trots op het resultaat!
Het is een mooi huis geworden wat per seizoen/ thema aangepast wordt zodat de groepen
1-2 en 3 hier samen in kunnen spelen, werken & ontwikkelen.
Zoiets bijzonders moet natuurlijk officieel geopend worden.
Vorige week maandag was het zo ver; Alle kinderen van juf Angreth, Lieneke, Marjolijn en
Joyce verzamelden zich ’s ochtends vroeg in de aula.
Het huis was afgesloten met een heus gouden lintje.
Bodi uit groep drie mocht het lintje doorknippen waarna we allemaal proostten met een
bekertje warme chocolademelk!

Super gezellig was dat!

Het speelhuis is ingericht gericht op specifieke doelen waaraan we willen werken. We
begrijpen dat het kinderen aantrekt om hier voor of na schooltijd in te spelen. Helaas vinden
wij ons huis in de ochtend vaak als een rommeltje terug. Wij willen u dan ook vragen,
verbieden klinkt zo naar, om uw kinderen voor en na schooltijd NIET in het huis te laten
spelen.
Vriendelijk bedankt!

Voorleeswedstrijd
Hoi, ik ben Minke en ik heb namens koolhoven, in de bieb voorgelezen op de Heyhoef. Ik
vond het erg spannend maar ondanks dat, ook heel erg leuk het was een fijne en goede
ervaring. Er waren 6 kinderen die voor hebben gelezen. Ik was de enige uit groep zeven de
rest kwam allemaal uit groep acht. De meesten waren erg goed, sommigen ook iets minder.
Als eerste heeft er een jongen voorgelezen (ik weet zijn naam niet meer), als tweede mocht

ik. Ik heb voorgelezen uit het boek oma ontsnapt. Als derde moest er een meisje waar ik de
naam ook niet van weet, zij was ook wel goed. Toen was het pauze en toen hebben we fruit
gegeten. Daarna gingen we weer verder, toen kwam Renske zij heeft na de pauze er weer
helemaal voor gezorgd dat iedereen weer oplette. Toen ze begon met voorlezen heeft ze
namelijk gegild (dat hoorde wel bij het boek hoor), zij was erg goed. Toen kwam er een
meisje alleen haar naam weet ik niet meer. Ze las erg snel en het was niet zo’n prettig
tempo. Toen kwam nog Eva zij was ook goed. Toen was iedereen geweest. De presentator
en een juf en een meester, gingen nog een toneelstukje doen het was wel leuk, ondertussen
heeft de jury besproken wie de winnaar werd. Toen de jury terug was gingen ze eerst over
iedereen wat vertellen. Eerst zeiden ze de naam van die jongen waar ik de naam niet van
weet, alleen hij dacht dus dat hij gewonnen had dus zijn hele klas ging juichen. Maar ja., toen
vertelden ze wat over mij! Ze zeiden dat ik een goede inleiding had en dat ik goed had
voorgelezen. En daarna vertelden ze nog wat dingen over de andere schoolkampioenen!
Toen gingen ze dus vertellen wie de winnaar was……. Helaas heb ik niet gewonnen. Renske
had gewonnen. Maar er was ook nog de tweede plaats. Als je tweede was mocht je ook
gaan voorlezen. Maar helaas ik had ook niet de tweede plaats gewonnen. We kregen
allemaal nog wel een helium ballon en nog een cadeau kaart van de Bruna (want er zat
iemand die bij de Bruna werkte bij de jury). Toen gingen we weer terug naar school. In de
klas mocht ik mijn verhaal vertellen.
Dit was dan mijn verhaal over de voorleeswedstrijd!!

Overblijfkrachten gezocht
Lieve, geduldige, actieve overblijfkrachten gezocht!
Ben jij, of ken jij, een enthousiaste, vriendelijke volwassene (18 jaar of ouder), heb je humor
en vind je het leuk om met kinderen bezig te zijn???
Dan zijn wij op zoek naar JOU!!!
Voor het overblijven zoeken we mensen die één of meerdere dagen per week of per maand,
vast of volgens beschikbaarheid, willen ondersteunen bij het overblijven.
Om de leerlingen veilig en gezellig te laten overblijven zijn overblijfkrachten onmisbaar.
We hebben een leuk en enthousiast team, maar zijn hard op zoek naar nieuwe
overblijfkrachten.
Voor het overblijven ontvang je een vergoeding waarmee je bv. de mogelijkheid hebt om de
(verplichte) overblijfbijdrage “terug te verdienen”
Heb je interesse of wil je meer weten? Of denk je dat je zus, buurman, tante of oma
interesse heeft?
Stuur dan een mail naar wilma.smolders@opmaat-scholen.nl
Hopelijk tot snel!

Carnaval
Carnaval
Binnenkort komt carnaval er weer aan en
dat gaan we weer gezellig vieren.
En we komen ouders tekort
dus als je mee wilt helpen dan moet je even
een mailtje naar juf Henrike stuurt.
Henrike.vandenhurck@opmaat-scholen.nl

Staking 12 december 2017
Op 12 december sloten wij opnieuw de deuren van onze school, ivm de stakingsacties in het
basisonderwijs. Het ging en gaat hier om de hoge werkdruk, oneerlijke salarisverdeling
tussen VO en PO met als gevolg een groot lerarentekort in het basisonderwijs.
De GMR van Stichting Opmaat, waar onze school aan verbonden is, heeft in samenwerking
met 4 andere GMR-en een manifestatie georganiseerd op het Koningsplein in Tilburg. Van
onze school waren bij deze organisatie 2 leerkrachten actief betrokken. Er waren tijdens
deze manifestatie ongeveer 700 collega’s van scholen uit Tilburg en omstreken.
Verschillende sprekers, zoals de wethouder van onderwijs, mensen uit het veld en ouders
betraden het podium. De PABO was aanwezig met een fantastisch “schreeuwkoor”. Ferry
van de Zaande en Gino Politi zorgden voor de muzikale en humoristische noot. De AOB had
voor een heerlijk tompouce gezorgd.
Het onderwijs in Tilburg en omstreken en ook OBS Koolhoven heeft met deze actie het
sterke signaal afgegeven dat de nood hoog is.
Via deze link een fragment van Omroep Tilburg waarbij door juf Doortje benadrukt wordt
waarom er gestaakt wordt.
https://www.youtube.com/watch?v=zA_FoQBBuQo&app=desktop. Via deze link een
terugblik van Omroep Brabant. https://www.youtube.com/watch?v=anIS7m3txD4.

Minibieb
Het is alweer een tijdje geleden dat de minibieb is opgericht. De kinderen zijn er over het
algemeen enthousiast over, maar we merken wel dat het regelmatig onder de aandacht
gebracht moet worden. Omdat we het belangrijk én leuk vinden dat er veel kinderen gebruik
maken van de minibieb, willen we aan u als ouder vragen om het thuis eens onder de
aandacht te brengen of er eens met uw kind langs te lopen na schooltijd. De minibieb staat in
de hal bij de directiekamer. Er mogen nog steeds boeken ingeleverd worden bij de
leerkracht van uw kind!

Gezocht knutselmaterialen!
De groepen 8 zijn weer gestart met een nieuw project van DaVinci. Hiervoor zijn we
op zoek naar:
Hout (verschillende maten, vormen, soorten)
Piepschuim
Garen (geen wol)
Heeft u materiaal over dan kunt u dit bij Sjaak inleveren. Alvast bedankt!

Koolhoven(ge)klets
We hebben dit keer geen Koolhoven (ge) klets.

Belangrijke data
Donderdag 8 februari vieren de groepen 1 en 2 carnaval
Vrijdag 9 februari vieren de groepen 3-8 carnaval.
Aansluitend is de carnavalsvakantie!

