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VANUIT DE DIRECTIE 

Allereerst hartelijk dank aan iedereen die geholpen heeft bij de sportdag. Het was een fan-

tastische dag, de kinderen hebben ervan genoten en wij ook. 

Veel beweging, plezier en sportiviteit stonden centraal. Het was een mooie afsluiting van de 

Gouden Weken, een periode waarin we veel aandacht hebben voor de sfeer en omgang 

binnen de nieuwe groepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels wordt ook druk gewerkt aan het vervangen van de toiletten. De helft van de toilet-

ten kan momenteel niet gebruikt worden. Boven is het bijna klaar. Het wordt erg mooi en 

weer helemaal fris.  

 

Komende weken staan in het teken van de kennismakingsgesprekken en de 

kindgesprekken. We halen zoveel mogelijk informatie op om de kinderen 

goed te leren kennen, zodat we bij de begeleiding goed af kunnen stemmen 

op wat er nodig is.  

Montessori-onderwijs is afstemmingsonderwijs, hetgeen inhoudt dat we aan-

sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. We blijven ons daarin 

ontwikkelen en besteden daar ook aandacht aan op de studiemomenten in de lesvrije week 

na de herfstvakantie. 

 

Ik wens iedereen een heel fijn weekend toe, mede namens het team. 

Conny Rijnen  

PARKEREN 

Het regenachtige weer zorgt voor  toenemende parkeeroverlast. 

Hieronder nogmaals de afspraken rondom parkeren: 

• Niet parkeren of stilstaan in de Kamerikstraat (zeker niet bij het 

Vogelasiel). 

• Kom, als het kan, te voet of op de fiets. 

• Parkeren bij voorkeur aan de linkerkant van de gymzaal Donge-

wijkdreef. 

Bedankt voor jullie medewerking. 

AGENDA 

Datum        Gebeurtenis  

Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober   Herfstvakantie 

Maandag 1 t/m vrijdag 5 november  Studieweek, alle leerlingen vrij
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STICHTING LEERGELD 

De Stichting Leergeld helpt gezinnen met een laag besteedbaar 

inkomen bij het betalen van het schoolreisje/kamp. Ook voor 

zwemles, lidmaatschap van een sportvereniging of muziekles. 

Meer informatie  vindt u op de website van Stichting Leergeld 

(www.leergeld.nl/tilburg) en in de bijlage van deze memo. 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Voor het organiseren van extra activiteiten, zoals Sinterklaas, kerst, carnaval e.d. vragen wij 

een vrijwillige ouderbijdrage. Deze  bedraagt € 80,- en bestaat uit twee delen. 

Het eerste deel betreft een bijdrage van € 40,- voor de activiteiten die samen met de OAC 

voor onze leerlingen worden georganiseerd. 

Het tweede deel betreft een bijdrage van € 40,- aan het schoolkamp (groep 3 t/m 8) en het 

schoolreisje (groep 1/2). 

Genoemde bijdragen incasseren wij via een automatische incasso. De ouderbijdrage zullen 

wij half november innen. De bijdrage voor het kamp/schoolreisje wordt begin maart geïnd. 

Hierover zullen wij u tijdig informeren. 

 

Wij realiseren ons dat niet iedereen, met name nieuwe ouders, een machtigingsformullier 

heeft ingevuld. Deze geven wij begin volgende week aan de kinderen mee. Tevens bestaat 

de mogelijkheid een formulier op te halen bij de administratie (aanwezig maandag, dinsdag 

en donderdag). 

WARANDELOOP 

Zondag 28 november vindt de scholieren Warandeloop plaats in 

het Stadsbos 013 (Oude Warande) nabij Tilburg University. 

Mocht uw kind mee willen doen met dit leuke hardloop evene-

ment, dan kan hij/zij zich tot vrijdag 15 oktober gratis inschrijven 

bij onze gymleerkracht Roy. Dit kan door voor– en achternaam, 

geboortedatum en klas te mailen naar roy.staps@xpectprimair.nl 

 

Voorafgaand aan de Warandeloop kunnen de kinderen van 

groep 3 t/m 8 gratis clinics volgen bij atletiekvereniging Atilla. Ook hiervoor kun je je tot vrij-

dag 15 oktober inschrijven door een mail te sturen naar roy.staps@xpectprimair.nl 

 

Meer informatie over beide evenementen vindt u in de bijlages bij deze oudermemo. 
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