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Beste ouders,
De opening van de bibliotheek op school was afgelopen dinsdag een groot succes!
Naast de film die jullie apart ontvangen is op de volgende site:
https://www.bibliotheekmb.nl/nieuws/2111-nov/opening-eerste-bibliotheek-op-school.html
een nieuwsbericht over de opening te lezen. Ook het Brabants dagblad heeft er een artikel over
geschreven:

De meeste kinderen zijn momenteel erg enthousiast over lezen en de bibliotheek.
Laten we dat leesplezier vooral samen vasthouden!
De voorbereidingen voor het 100-jarig bestaan van onze school (op 3 december) zijn in volle gang.
Het zal een feestelijke dag worden voor de kinderen. Er zal ook een tentoonstelling komen over de
geschiedenis van 100 jaar Franciscus. De precieze vorm van deze beide activiteiten zal uiteraard
ook afhangen van de richtlijnen rondom corona. Over de feestdag komt nog een aparte mail
binnenkort omdat ook we hier AVG -technisch aparte toestemming van u nodig hebben.
Nu het aantal besmettingen helaas weer oploopt en we op meerdere scholen om ons heen al weer
horen dat groepen geen leerkrachten hebben of in quarantaine moeten, beseffen we ons extra hoe
dankbaar we zijn dat we tot nu toe dit jaar écht met onderwijs bezig konden zijn. We doen er dan
ook alles aan om dit zoveel mogelijk vast te houden. We houden het nieuws uiteraard in de gaten
en mocht er aanleiding zijn tot verandering van huidige afspraken, dan informeren we zo snel
mogelijk!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Ouderavond kanjertraining en Social media: 7 april
Voor in de agenda: 7 april gaat de Kanjertraining een ouderavond verzorgen voor álle ouders van
onze school. Er zal een stuk basiskennis over de Kanjertraining gedeeld en opgefrist worden en in
het tweede deel van de avond zal aandacht zijn voor socal media. Zeker de moeite waard om deze
avond vast in de agenda te zetten dus!

Laatste ronde voor nabestellingen schoolfoto's
De schoolfoto's zijn inmiddels uitgeleverd en zijn ook betaald.
Dit weekend wordt nog eenmaal een ronde nabestellingen gedaan. Voor diegene die vergeten zijn
om te bestellen, is er dus nog t/m vrijdag de mogelijkheid om alsnog de schoolfoto's te bestellen.

Opvang
Naar aanleiding van diverse vragen van ouders, hebben wij een tijdje geleden opnieuw een
vragenlijst uitgezet. Daarna hebben we contact gezocht met verschillende partijen om te kijken
wat ze kunnen betekenen qua opvang voor de kinderen van onze school.
Hieronder is te lezen wat het aanbod is. We verwachten hiermee tegemoet te komen aan de
wensen die er leven. De opvang verloopt altijd via de organisaties zelf, u kunt met hen contact
opnemen voor meer informatie of vragen.

’t Eerste Stapje is bereid om een pilot VSO (Voor Schoolse Opvang) op te zetten op hun eigen
locatie.
✓ De opvang zal bij voldoende aanmeldingen op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 tot
08.30 zijn en bij ’t Eerste Stapje plaats vinden.
✓ De kosten voor deze opvang bedragen 9 euro per kind per uur. Hiervan kan een deel
teruggevraagd worden via de belastingdienst.
✓ Ze zullen starten met een pilot tot het eind van het schooljaar, daarna wordt opnieuw bekeken
of het rendabel genoeg is om voort te zetten.
Voor de naschoolse opvang is er bij ’t Eerste Stapje op dit moment nog plaats op de maandag en
donderdag.
Contactgegevens:
Kinderopvang 't Eerste Stapje
Hindeloop 5
5074 ME Biezenmortel
tel: 06 - 2931 9799
administratie@heteerstestapje.nl
https://www.heteerstestapje.nl/

Gezond sporten en bewegen na schooltijd
In het sportcomplex Drieburcht hebben wij een
gezellige sport-bso. Kinderen kunnen hier heerlijk sporten en bewegen voor en na schooltijd.
Sporten
Op Sport-BSO Drieburcht is er voor ieder wat wils: stoere sporten zoals honkbal, voetbal, free
runnen, maar ook ‘gewoon’ badmintonnen, trefbal, blokjesvoetbal. Uw kind kan bij ons
ontdekken welke sport hij of zij leuk vindt om te doen. Kinderen leren winnen en verliezen, hun
eigen mogelijkheden kennen en samenspel. Je hoeft helemaal geen kei in sport te zijn om hier een
hele leuke tijd te hebben. Onze beroepskrachten zijn gediplomeerd in sport en pedagogiek. Bij
Sport-BSO Drieburcht kun je ook gebruik maken van de zwemles aangeboden door de gemeente
Tilburg. Elke donderdag gaan we met de kinderen als activiteit vrij zwemmen.
Locatie
We hebben plaats voor maximaal 80 kinderen. Op de 1e verdieping hebben we
een eigen BSO-ruimte waar de kinderen verzamelen. Elke dag kan er gesport
worden in de sporthal. De vaste structuur biedt veel voordelen, eerst even wat
drinken en kletsen, knutselen, bakken, lekker spelen in de bouwhoek, op
de wii, of de speciale meisjeskamer. Vanaf 15.00 uur gaan we allemaal sporten in
sportkleding en het oranje Sport-BSO shirt. Na het sporten kunnen de kinderen
zichzelf vermaken op de BSO.
Vervoer en kosten
We halen de kinderen gratis op van de scholen in Tilburg -Noord, -Oud Noord,
Udenhout, Biezenmortel en Berkel-Enschot. We zijn open van maandag tot vrijdag
voor en na schooltijd (VSO vanaf 7:30 uur)
We hebben contracten voor 52, 40 en 12 weken.
Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jurgen Wens, directeur Sport-BSO Drieburcht,
06-83201836, j.wens@kinderstadtilburg.nl Of neem een kijkt op onze website;
https://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/drieburcht

Human Kind die opvang biedt in Udenhout (bij basisschool de Mortel en basisschool de
Wichelroede ) Heeft aangegeven op dit moment geen aanbod te hebben voor de kinderen uit
Biezenmortel.

Echter als ouders een specifieke opvangvraag hebben kunnen ze dat altijd bij Human Kind
neerleggen. ze zullen ze dan bundelen en kijken of ze een goed aanbod kunnen doen.
Contactgegevens:
Mo van Sas
Vestigingsmanager Udenhout
Humankind
M 06 – 27 23 77 48
(afwezig op do-mid en vrijdag)
www.humankind.nl
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Sep uit groep 7-8 jarig

Maud uit groep 3-4 jarig

Juul uit groep 7-8 jarig
Hoi 06 komt uit

Ingekomen post:
OUDERS MEET UP: SAMEN SOCIAAL ONLINE...
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en gemak van ons
gebruik van online media. We werken en leren op afstand en houden contact met familie en
vrienden. Maar de online wereld staat ook onder druk, bijvoorbeeld door haat, nepnieuws en
cybercriminaliteit.
Hoe ervaar jij als ouder sociale media?
Voel jij je er verbonden en veilig?
En hoe denk jij dat we het online samen sociaal kunnen houden?
Moet je zelf heel erg mediawijs zijn om je kinderen een goede mediaopvoeding mee te geven? Wat
zijn jouw zorgen als ouder en opvoeder en hoe ga je hiermee om?
Mediaopvoeding is vooral open communiceren, inleven en interesse tonen. Samen met Lonneke
Sanders en Lucinda Bienert gaan we hierover in gesprek en geven we je tips hoe je dit als ouders
het beste kunt aanpakken, samen met je kind.
Lonneke Sanders is pedagoog, kindertherapeut, oudercoach en auteur van het boek Welpje en het
verdwenen zonnetje.
Lucinda Bienert is lees- en mediaconsulent Bibliotheek Midden-Brabant.
Praktische informatie

Wanneer woensdag 17 november van 20:00 tot 21:30 uur
Locatie: ONLINE, u ontvangt kort van tevoren een Zoomlink voor deelname aan de Ouders Meet
Up
Voor wie: ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar
Kosten: gratis. Wel vooraf aanmelden via: ONINE OUDERS MEET UP: Samen sociaal online Tickets,
woe, 17 nov. 2021 om 20:00 | Eventbrite

Stichting jeugdactiviteiten Biezenmortel
-------------------------------------------------------------------------------------

Beste jongens en meisjes, papa’s en mama’s uit Biezenmortel,

Goed nieuws!!
Ik heb gehoord dat de pietenschool weer wordt geopend in de
Vorselaer en wel op 21 november van 14.00 uur tot 16.00 uur.
De zaal is open vanaf 13.45 uur.
Ik hoop jullie graag te zien op de 21ste!
Groetjes, SINTERKLAAS en zijn Pieten

Even ter info;
Ook wij moeten ons houden aan de corona maatregelen. Dat betekent dat we graag
willen weten wie er komt.
Graag aanmelden via de mail met hoeveel volwassenen en/of kinderen je komt.
Aanmelden kan via sinterklaasbiezenmortel@gmail.com

Bij de ingang zullen de coronaregels gehanteerd worden. Dat betekent dat
volwassenen en kinderen ouder dan 13 jaar een coronabewijs (vaccinatiebewijs,
herstelbewijs of negatieve testuitslag) met identiteitskaart dienen te overleggen.
Deze zullen gecontroleerd worden bij de ingang.
Let op: bij klachten, blijf thuis!!

