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8 december 2017

KINDERCAMPUS OCULUS

Agenda
di 12 december
wo 20 december
do 21 en vr 22 december
za 23 dec. t/m zo 7 jan.
ma 8 januari
ma 8 t/m vr 12 januari
vr 12 januari

Staking, school gesloten
kinderen vrij
Kerstontbijt
Verhuizing naar de Bankastraat
Verhuisdagen, kinderen vrijdag
Kerstvakantie
Start St. Willebrordplein
Hoofdluiscontrole
Nieuwsbrief mee

Jarigen

8 december
9 december
13 december
17 december
22 december
23 december
28 december
29 december
31 december
2 januari
5 januari
6 januari
7 januari

8 januari
9 januari

1

Nikola Kijak, gr 5/6
juf Wilma
juf Rosa
Job van der Aa, gr 1/2a
Danique Bon, gr 8b
Matteo van de Louw, gr 3
Lars de Bont, gr 6
Sanne Berndes, gr 8a
Jana Baetens, gr 6
Vince de Ruiter, gr 4
Xander Mertens, gr 6
Jilina Bierens, gr 4
Ariella Saracevic, gr 3
Stijn van Dorst, gr 4
Mees Jan Jurriaans, gr 8a
Demian van Riel, gr 1/2b
Julia Zubel, gr 1/2b
Krystian Drzal, gr 4
juf Maria
Senna Badjoe, gr 5
Kelt van Elsacker, gr 5
Efsa Ilça, gr 1/2a
Bradley Jongen, gr 6

10 januari
10 januari
`
12 januari

Luca Pinas, gr 7
Zuzanna Witkowska, gr 1/2a
Fedde van Dorst, gr 1/2b
Boris Melinga, gr 4
Sophie Amaouch, gr 6

De beste wensen….
De laatste nieuwsbrief van het jaar 2017… het was een
bijzonder jaar. Na jaren van voorbereiding zijn we nu
kindercampus Oculus. De afgelopen maanden waren een
soort van proefperiode voor ons. In de beperkte ruimte die we
letterlijk hadden hebben we de uitgangspunten van ons
concept zo goed mogelijk neergezet. Knelpunten werden
helder, aanpassingen zijn al ingevoerd en worden verder
uitgewerkt. Onderwijsinhoudelijke veranderingen bleken in de
praktijk moeilijker waar te maken dan het in de
voorbereidingen leek. Onze keuze om drie jaar uit te trekken
voor de invoering van ons concept blijkt een juiste te zijn: stap
voor stap gaan we richting ons einddoel.
Dit moment is dan ook mooi om jullie als ouders te bedanken
voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben laten zien, de
steun die we krijgen en de hulp die ons aangeboden wordt.
Ook een compliment aan de kinderen die ons laten zien waar
de behoeftes liggen en die zich geweldig hebben aangepast
aan de nieuwe situatie.
Het nieuwe gebouw is aangepast aan de
onderwijsinhoudelijke wensen die we hebben. Ruime
leerpleinen, een open en lichte omgeving, veel ruimte voor de
afzonderlijke units om de samenwerking te optimaliseren en
een ruim leerplein om samen vieringen te kunnen
organiseren. We verheugen ons er op om daar met de
kinderen aan de slag te gaan.
Dank jullie wel en we zien elkaar terug na een heerlijke
vakantie!
Team Kindercampus Oculus.
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VAKANTIE VOETBALTOERNOOI
Sportzaken

Gegevens per team:
Team

WARANDELOOP
Zondag 26 november hebben heel wat leerlingen van
Kindercampus Oculus deelgenomen aan de Warandeloop in
de Beekse Bergen. Ondanks de kou en de blubber hebben zij
allemaal de finish gehaald. Een mooie prestatie van jullie! Britt
(groep 6) en Morris (groep 3) zijn nog eens extra in de prijzen
gevallen, zij waren namelijk een van de snelste in hun
leeftijdscategorie. Gefeliciteerd met het behalen van een
podiumprijs.
Vergeten jullie niet de Oculus shirts volgende week mee terug
naar school te nemen zodat ik de shirts weer kan gaan
verdelen voor de teams van het voetbaltoernooi?

Datum

Aanwezig

Locatie

Oculus 1 woe. 3 jan.

15.45 uur

T-Kwadraat

Oculus 2 woe. 3 jan.

15.15 uur

T-Kwadraat

Oculus 3 do. 4 jan.

11.45 uur

UVT

Oculus 4 do. 4 jan.

8.15 uur

UVT

Oculus 5 woe. 3 jan.

8.45 uur

UVT

Oculus 6 woe. 3 jan.

12.00 uur

UVT

Kijk in de hal van school op het bord in welk team uw
zoon/dochter zit. We zijn nog op zoek naar 1 coach, zonder
coach kan het team helaas niet deelnemen, mail naar
wies.van.der.pluijm@tilburg.nl als u interesse heeft.
De programmaboekjes, shirts en overige informatie worden zo
snel mogelijk meegegeven.

NASCHOOLSE SPORT GROEP 3 & 4
De volgende periode naschoolse sport zit er weer aan te
komen. Dit keer voor groep 3 en 4. U kunt uw zoon/dochter
hiervoor opgeven via onderstaande link.
https://goo.gl/forms/7TQcc3nLYFDbEELf1
Opgeven graag voor 20 december.
De naschoolse sport zal zijn op:
Maandag 8 januari
Maandag 15 januari
Maandag 22 januari
Maandag 29 januari
Maandag 5 februari
De kinderen worden op maandag direct na schooltijd verwacht
in de gymzaal. Om half 4 zijn zij klaar en kunnen zij opgehaald
worden in de hal. Kinderen die naar de BSO (aan het
Willebrordplein) moeten, lopen gezamenlijk met de juf mee.

Sinterklaasviering
Sint maakte dit jaar op spectaculaire wijze zijn entree. In een
brandweerwagen met sirene en zwaailichten kwam hij de
straat inrijden, opgewacht door alle kinderen, ouders en
leerkrachten.
Elke klas kreeg een bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. Ze
hebben erg genoten van hun bezoek aan Kindercampus
Oculus.
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Jullie als ouders worden uitgenodigd om een uurtje te blijven
en samen, onder het genot van een kopje koffie of thee met
iets lekkers, het jaar nog eens door te nemen.
We hebben er zin in en hopen dan ook op een grote opkomst.

Helpende handen
In de komende weken zal er nog veel ingepakt moeten
worden. Mocht je zin hebben om ons hiermee te helpen, meld
je dan even bij Yvonne, dan kunnen we hierover afstemmen.
We zijn er erg blij mee!

Verhuizing
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de verhuisdozen een steeds
prominentere plek gaan innemen in het gebouw. Er wordt al
druk ingepakt, opgeruimd en weggegooid.
Samen met de kinderen willen
we op woensdagmiddag
20 december de symbolische
oversteek maken naar de
andere gebouwen.
Om twee uur gaan we dan ook,
in optocht, naar het
St. Willebrordplein. Daar brengen de kinderen allemaal iets
naar de groep waar ze in januari gaan starten.
Aan jullie vragen we om ons te ontvangen door langs de route
of op het plein de kinderen op te wachten. Als de kinderen
naar de groepen gaan, zijn jullie welkom op het leerplein op
de begane grond in de Bankastraat. Om half drie kunnen jullie
de kinderen dan ophalen in hun nieuwe lokaal. Ook de ouders
van unit 1 zijn welkom op het leerplein.
Uiteraard is het gebouw dan nog niet ingericht: zodra iedereen
naar huis is, beginnen wij met het inrichten van de groepen en
het klaarmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, zodat we
op 8 januari onze échte Oculus- start kunnen maken.

Kerst
Op woensdag 20 december
starten we gezamenlijk met een
heerlijk kerstontbijt. De kinderen
maken lekkere hapjes, die op
feestelijk gedekte tafels per unit
aangeboden gaan worden. De
kinderen eten dan het lekkers in hun eigen groep op.
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Oproep luizenouders!
Een tijdje terug heeft u van ons een brief gehad waarin wij met
spoed ouders vragen voor de luizenwerkgroep.
Wij hebben tot nu toe enkel enthousiaste ouders gevonden
die willen komen luizenpluizen. We kunnen echter nog veel
meer ouders gebruiken.
Kindercampus Oculus / Ringbaan Oost 275 / 5014 GE Tilburg
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Het is ons streven om per groep 2 vaste luizenouders te gaan
krijgen. Deze ouders spreken in overleg met de leerkracht van
hun groep een dag en tijdstip af waarop de klas gecontroleerd
gaat worden op luizen. De controles vinden altijd plaats in de
eerste week na elke schoolvakantie.
We willen volgens een bepaald protocol gaan luizenpluizen.
Dit betekent dat we een werkgroep van tenminste 20 ouders
nodig hebben. Bij een werkgroep van 10 ouders betekent het
dat je verantwoordelijk bent voor 2 klassen en deze dus
controleert.
Zodra de nieuwe ouderwerkgroep bekend is, zullen we een
GGD medewerker uitnodigen om een voorlichting te komen
geven op school. Het zou fijn zijn als de hele groep aanwezig
kan zijn bij deze voorlichting zodat we allemaal gaan pluizen
volgens de richtlijnen van de GGD.
U kunt zich opgeven bij juf Annet van de administratie.

Natte ongelukjes
Het komt regelmatig voor dat kinderen, met name uit unit 1,
een ongelukje hebben. Gelukkig
hebben wij op school reservekleding en
kunnen we deze kinderen voorzien van
schone kleding.
Helaas wordt het nog weleens vergeten
deze reservekleding weer terug te brengen
naar school.
Heeft u nog reservekleding van school? Lever dit dan weer in
bij de juf of bij juf Maria.
Wij zijn uiteraard ook blij met ondergoed en bovenkleding
waar uw kinderen zijn uitgegroeid. Onze kleuters zijn hier erg
blij mee.

8 januari 2018
De start van het nieuwe jaar en ons nieuwe avontuur kunnen
we niet zomaar voorbij laten gaan. We willen op een
bescheiden wijze de nieuwe start markeren. Daarom
verzamelen we op 8 januari op het St. Willebrordplein om een
‘officiële’ opening met de kinderen te doen. Niet al te groot
maar tóch even bijzonder.
Op 1 maart 2018 vindt de officiële opening plaats. Rond dat
moment zal er ook iets feestelijks met de kinderen
ondernomen gaan worden.

2

Kindercampus Oculus / Ringbaan Oost 275 / 5014 GE Tilburg
oculus@opmaat-scholen.nl / tel. 013-5434643

