
                                                                                                

   

 
 
 

 
 
 
 
Beste ouders, 
Op 25 mei wordt onze tentoonstelling 100 jaar bs Franciscus officieel geopend. Zoals jullie 
hieronder kunnen lezen, gaan we deze dag even terug in de tijd. Het zou leuk zijn als de kinderen 
ouderwetse kleding, Ot en Sien kleding en/of op klompen naar school komen als ze dat leuk 
vinden. Om 8.30 uur start de opening, gezamenlijk bij het voetbalvak. Echter gaan de kinderen als 
de zoemer gaat, eerst even naar binnen om de tassen en jassen op te hangen. Daarna komen ze 
samen met de eigen leerkracht naar buiten en gaan bij elkaar op de rand van het vak zitten. 
Ouders mogen blijven kijken, het belooft een spectaculaire opening te worden.  
In de bijlage treffen jullie de officiële uitnodiging aan.  
 

Verder zijn wij als school ook te vinden op Instagram via franciscusbiezenmortel 

En op Facebook  via Basisschool Franciscus Biezenmortel.  
 

Een eerste indruk 

Ik was al een beetje bekend, maar door er nu bijna twee weken ook echt te zijn begin ik een mooi 
beeld te krijgen van de Franciscus. Zowel het team, ouders als de kinderen geven me een enorm 
welkom gevoel en ik merk nu al dat aan alle kanten de betrokkenheid hoog is! Kortom: een fijne 
omgeving om te zijn. De operatie van Leona is geslaagd en ze werkt voorzichtig aan haar herstel. 
Hopelijk verloopt haar herstel voorspoedig. We wensen haar in ieder geval veel beterschap. 
 
Gr Maikel (waarnemend directeur) 
 

Help ons om een verkeerplein te winnen! 

We zijn genomineerd voor een ANWB verkeersplein, zodat onze kinderen in een veilige omgeving 
ervering kunnen opdoen met verschillende verkeerssituaties. Om het verkeersplein te winnen, is 
het belangrijk dat we zoveel mogelijk stemmen werven.  
U helpt ons toch ook mee?  
Stem vóór 25 mei op onze school via www.anwb.nl/verkeerspleinen  
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Da Vinci groep 3 t/m 5  
Binnenkort starten we alweer met het laatste thema van Da Vinci. Dit thema heet ‘Van ridders tot 
ruimtevaart’. Deze titel is gekozen, omdat het thema start bij de middeleeuwen en eindigt bij de 
hedendaagse en toekomstige ruimtevaart. 
 
Onderwerpen die aan bod komen zijn:  
- kastelen en huizen 
- spelen en werken 
- straat en stad 
- in de tuin 
- dieren in de stad 
- jouw toekomstige stad  
- ruimtevaart  
 
Op de volgende site vind je nog meer concrete informatie over het thema. Op deze site vind je 
boekentips, gespreksonderwerpen, spelletjes etc.  
https://www.davincivoorthuis.nl/portfolio/van-ridders-tot-ruimtevaart/  

 

Da Vinci groep 6 t/m 8  
Binnenkort starten we weer met een nieuw thema 'Nieuwe Tijd'. Tijdens het werken aan dit 
thema, de komende 11 weken, behandelen we veel verschillende onderwerpen die allemaal te 
koppelen zijn aan het thema Nieuwe Tijd.   
Een aantal voorbeelden hiervan zijn Columbus, ontdekkingsreizen, De Tachtige Jarige oorlog, het 
wilhelmus en Hugo de Groot, De gouden Eeuw, VOC en Slavernij.   
Op de volgende site vind je nog veel meer concrete informatie over het thema. Op deze site vind je 
boekentips, gespreksonderwerpen, spelletjes etc.  
https://www.davincivoorthuis.nl/portfolio/nieuwe-tijd/ 
 

 

Wie wordt onze nieuwe verkeersouder vanaf volgend schooljaar?  
Met ingang van volgend schooljaar (2022-2023) zijn wij op zoek nieuwe verkeersouder(s).  
Als verkeersouder help je mee aan de verkeersveiligheid rondom de school. Je denkt bijvoorbeeld 
mee over ludieke acties rondom verkeersveiligheid of organiseert praktische activiteiten voor de 
leerlingen. Dit allemaal in samenwerking met een leerkracht van de school.  
 
Meer informatie? Kijk eens op de volgend website: https://vvn.nl/vvn-verkeersouders  
 
Ben je geïnteresseerd? Heb je vragen? Wil je eens sparren of in gesprek over deze rol? Neem dan 
contact op met juf Manon via m.vanesch@cadansprimair.nl of loop eens binnen.   
 
Tot slot hebben onze huidige verkeersouders Lisette en Liesbeth samen een stukje geschreven.  
‘’Nu onze jongsten de Franciscusschool gaan verlaten, komt er voor ons een einde aan de taak van 
verkeersouder. Wij hebben dit een aantal jaar met veel plezier gedaan. Een taak waar niet te veel tijd 
in gaat zitten maar waarmee we toch ons steentje bij hebben kunnen dragen. 
Beide stoppen wij na dit schooljaar.  
  

https://www.davincivoorthuis.nl/portfolio/van-ridders-tot-ruimtevaart/
https://www.davincivoorthuis.nl/portfolio/nieuwe-tijd/
https://vvn.nl/vvn-verkeersouders
mailto:m.vanesch@cadansprimair.nl


                                                                                                

   

Als verkeersouder regel je, samen met juf Manon op de achtergrond, een aantal activiteiten. Denk 
hierbij aan de jaarlijkse fietsverlichtingsactie en het praktisch verkeersexamen. Sinds we bij de 
gemeente Tilburg horen doen we het praktisch verkeersexamen samen met de scholen uit Udenhout. 
Je staat er dus niet alleen voor.  
 
Lijkt het je leuk om het stokje van ons over te nemen? Geef dit dan aan bij juf Manon. Mocht je nog 
vragen hebben mag je Lisette ook altijd benaderen. Doe dit dan ook graag via juf Manon.’’ 
 
Lisette de Jong en Liesbeth den Ouden  
(moeder van Maren Oerlemans) en (moeder van Sep den Ouden)  
 
 

Oproep hulpouder inloopkwartier  
Vanaf dinsdag 31 mei starten we weer voor vier dagen in de week met het inloopkwartier in de 
school. We zijn hiervoor nog op zoek naar één hulpouder die ons op vrijdag kan komen helpen. 
Deze ochtenden starten we van 8.30 tot 8.45u vanaf groep 4 met activiteiten die passen bij lezen, 
rekenen en spelling. Dat betekent dat kinderen in tweetallen door de hele school bezig zijn met 
verschillende activiteiten. Ook zullen er groepjes kinderen een activiteit uitvoeren bij de 
leerkracht. Als hulpouder begeleidt u kinderen die zelfstandig aan het werk zijn.  

Mocht u interesse of vragen hebben dan kunt u terecht bij Loes Spierings (leerkracht groep 5-6) 
l.spierings@cadansprimair.nl 

Alvast bedankt! 

 

Agenda:  
20 vr   Tobias uit groep 3-4 jarig 

21 za    

22 zo   

23 ma   Tuur uit groep 1-2 jarig 

24 di    

25 wo 8.30 uur Officiële opening 100 jaar 
Franciscus 

 

26 do  Hemelvaartsdag, iedereen vrij  

27 vr  Vrije dag voor iedereen   

28 za Tentoonstelling open 10.00-13.00 uur  

29 zo Tentoonstelling open 10.00-13.00 uur  

30 ma   

31 di   

1 juni wo    

2 do  HOI 17 komt uit  Juf Sanne jarig 

3 vr   

4 za    

5 zo Eerste Pinksterdag  

6 ma Tweede Pinksterdag  

7 di  Studiedag, leerlingen zijn vrij  Sjors uit groep 1-2 jarig 

Ingekomen post:  
 

mailto:l.spierings@cadansprimair.nl


                                                                                                

   

 

Kindervakantieweek Biezenmortel 
Vergeet niet om de kinderen tijdig in te schrijven.  

 

Vakantietoernooi Hockey! 

Op zondag 3 juli is het weer zover. Het vakantietoernooi Hockey! Heb jij zit om met je klas- en 
schoolgenoten mee te doen aan dit gezellige en sportieve toernooi? Schrijf je dan snel in!  
 
Voor wie:  
Groep 3 --> Hockey clinic  
groep 4 tot en met 8 --> scholieren hockey toernooi 
 
Wanneer:  
Zondag 3 juli 2022 
 
Waar:  
Hockeyvereniging HC Tilburg  
Bredaseweg 447, Tilburg 
 
Categorieën:  
Groep 3 --> Clinic 
Groep 4/5  
Groep 5/6        
Groep 6/7 

Groep 7/8      Inschrijven kan via deze link of  QR-Code 
 
Spelersaantallen:  
Groep 3 kan individueel worden ingeschreven.  
Voor alle overige categorieën (4 tot en met 8) bestaat het team uit 6 spelers en eventuele 
wisselspelers.  
Er wordt gespeeld op een 1/4 hockeyveld zonder keeper.   
 
Veiligheid:  
- Als je deelneemt, moet je scheenbeschermers dragen. Heb je deze niet vraag eens bij neefjes/nichtjes, 
vriendjes/vriendinnetjes, buren etc. of je hun scheenbeschermers voor een dagje mag lenen. 
- Het dragen van voetbalschoenen met noppen is niet toegestaan. 
- Ook is het dragen van een bitje (mondbescherming) verplicht. Voor € 1,50 heb je al een bitje. Geef op 
het invulstrookje aan of je er een nodig hebt. Hockeyvereniging HC Tilburg zorgt voor de bitjes. De 
scholen ontvangen de bitjes vóór het toernooi zodat je het bitje thuis op maat kan maken. 
- Als je een eigen hockeystick en bitje hebt, mag je deze natuurlijk gebruiken. Hockey sticks kunnen 
geleend worden bij de club. Heb je een hockeystick die thuis niet meer gebruikt wordt, dan kan deze 
ook gedoneerd worden aan de club. HC Tilburg is hier erg blij mee.  
Aansprakelijkheid:  
De gemeente Tilburg, noch HC Tilburg, kan aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of 
verlies van eigendommen en persoonlijk letsel. Iedereen neemt dus deel op eigen risico. 
 
Kosten: 

https://forms.office.com/r/Kt4Gnp6P82


                                                                                                

   

Gratis 
 
Begeleiders/coaches gevraagd:  
Elk team heeft ook 1 of meerdere begeleiders nodig. Van de begeleiders wordt verwacht dat 
hij/zij:  
- 18 jaar of ouder is en verantwoording kan dragen over de kinderen. 
- Er voor zorgt dat de kinderen zich netjes tegenover anderen gedragen, zowel in het veld als 
daarbuiten.  
- Er voor zorgt dat de kinderen op tijd klaar staan voor de volgende wedstrijd 
- Tijdens het toernooi de kinderen op een positieve manier aanmoedigt.  
 
Inschrijving:  
Uiterlijke inschrijfdatum is dinsdag 17 mei 2022 via de Microsoft Forms. 
 

PUMP track Udenhout 
 
Al bijna een jaar zijn wij druk bezig met diverse partijen om ervoor te zorgen dat er een toffe 
pumptrackbaan komt in ons mooie dorp. Dit is een baan waarop gereden kan worden met een 
BMX, loopfiets, fiets, skeelers of een step en dus geschikt voor een hele brede doelgroep. 
Deze maand staat er een belangrijk en hopelijk doorslaggevend gesprek met o.a. de gemeente 
gepland. Ter voorbereiding hierop zijn we filmpjes en een mooie presentatie aan het maken. 
 

MAAR wij hebben ook JOUW HULP nodig in de vorm van een HANDTEKENING! Op dit moment 
hebben we al 570 handtekeningen voor de petitie, maar onze kansen worden veel groter als wij dit 
aantal kunnen vergroten.  Daarom ons verzoek aan jou om de petitie te tekenen en het bericht te 
delen. Ben je net verhuisd of heb je nieuwe buren, loop even langs met je iPad. Ook opa, oma, 
ooms, tantes, neven en nichten kunnen tekenen. Want wie je ook meeneemt naar de baan om te 
spelen of juist om te kijken, een ding staat voorop en dat is “ heel veel speel plezier in de 
buitenlucht”! 
 

Alvast ontzettend BEDANKT!! 
 

Link petitie: http://www.pumptracks.nl/petitie/udenhout/ 

 
 
 

http://www.pumptracks.nl/petitie/udenhout/

