
OUDERMEMO 

NUMMER 10 - 13 JANUARI 2022 

VANUIT DE DIRECTIE 

We zijn heerlijk gestart afgelopen maandag. Iedereen was weer blij te kunnen beginnen op 

school, natuurlijk voor sommige jonge kinderen ook even wennen.  

Speciaal welkom aan alle nieuwe kinderen die gestart zijn, we gaan er ons best voor doen 

om er samen een fijne basisschooltijd van te maken. 

 

Op de Petteflet vallen de besmettingen momenteel mee, we gaan op een verantwoorde en 

luchtige wijze om met de maatregelen. Passend bij kinderen. 

 

Natuurlijk hopen we, net als iedereen, dat we morgen te horen krijgen dat Nederland weer 

wat gaat versoepelen en we stukje bij beetje terug kunnen naar "het oude normaal". 

Afhankelijk hiervan zullen we de activiteiten rondom Carnaval gaan voorbereiden samen 

met de Ouder Activiteiten Commissie.  

 

Namens mijn collega's wens ik u allemaal een goed weekend toe. 

Conny Rijnen 
 

 

AGENDA 

Datum      Gebeurtenis 

Maandag 7 februari  OAC vergadering 

Maandag 7 februari  MR vergadering 



OUDERMEMO 

NUMMER 10 - 13 JANUARI 2022 

OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS 

In de hoop de open dag toch fysiek te kunnen laten plaatsvinden heeft een aantal VO-

scholen - in onderlinge afstemming met de overige VO-scholen - besloten hun open dag wat 

naar achteren te verplaatsen. 

Hieronder een overzicht: 

 

Odulphuslyceum    Zondag 16 januari 

Campus 013      Zondag 23 januari 

Praktijkcollege Tilburg    Dinsdag 1 februari 

Theresialyceum    Donderdag 3 februari 

De Nieuwste School    Vrijdag 4 februari 

Mill Hill College    Zondag 13 februari 

Beatrix College    Zaterdag 19 februari 

Reeshof College    Zaterdag 19 februari 

2College Cobbenhagenlyceum  Zaterdag 19 februari 

2College Durendael    Zaterdag 19 februari 

Koning Willem II College   Zondag 20 februari 

Scholengemeenschap De Rooi Pannen Zondag 20 februari 

2College Ruivenmavo    Zondag 20 februari 

2College Jozefmavo     Dinsdag 22 februari 

2College Cobbenhagenmavo  Dinsdag 22 februari 

 

Als de open dag niet fysiek mag plaatsvinden, dan wordt deze, met uitzondering van Cam-

pus 013, op dezelfde dag online ingevuld.  

De websites van de scholen geven aan of de open dag fysiek of online plaats vindt en onder 

welke voorwaarden dit gebeurt. 

 

Ook leerlingen van groep 7 kunnen zich al oriënteren op het middelbaar onderwijs. 

De meeste VO-scholen zijn van plan zijn om in mei of juni een open dag voor leerlingen in 

groep 7 te organiseren. 

GEZOCHT 

Voor de peutergroep zijn wij op zoek naar fietsjes en/of stepjes. 

Hebt u thuis nog een peuterfiets en of stepje staan, onze peuters zijn er blij 

mee. 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 

Zoals jullie eerder in de oudermemo hebben gelezen, is een aantal ouders 

bezig met het maken van een vlaggenlijn van stof om de school mee te ver-

sieren.  
Hiervoor kunnen we nog hulp gebruiken. We zoeken nog mensen die de stof 

willen knippen. Als je wilt helpen, kun je een lap stof en een driehoekige mal 

van karton op school ophalen. 

De uitgeknipte driehoeken mag je aan Mirjam (moeder van Floor en Luuk) of Aline (moeder 

van Robin en Otis) meegeven. Zij zorgen er dan voor dat deze aan de vlaggenlijn worden 

bevestigd. 

Alvast bedankt voor alle hulp. Fijn als we het samen kunnen doen. 


