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Kalender
ZOMERVAKANTIE!!!!  Wij wensen iedereen een fijne vakantie!!
Do 15 aug:
team TTV op school en weer bereikbaar
Ma 19 aug:
start introductieweek klas 1
Wo 21 aug:
start introductiedagen klas 2
Ma 26 aug:
eerste lesdag volgens rooster

Belangrijke info
Dankjewel aan alle ouder(s)/verzorgers(s)!!
Langs deze weg bedanken we alle ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen die ons hun vertrouwen hebben gegeven. Extra dank
en een ‘tot ziens’ aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die volgend schooljaar (helemaal) starten op hun thuisschool. Wij
wensen uw zoon/dochter veel plezier en succes!!
Boeken TTV zelf bestellen
Voor komend schooljaar bestellen jullie zelf de boeken – u heeft hierover informatie gekregen via de mail en via de mentor van uw
kind. Het bestellen van de boeken bij Van Dijk kan tot uiterlijk 7 juli: vergeet dit niet!
4 klassen op de TTV + 2 nieuwe docenten
Komend schooljaar kent de TTV 4 klassen: 1A, 1B, 1C en 2A. Naast meer leerlingen verwelkomen we ook twee nieuwe docenten.
Zo wordt onze nieuwe collega Stijn van Hal samen met Jessie Wouters mentor van klas 1C. Stijn is nu nog werkzaam op de Prins
Bernard school in Tilburg (basisschool). De technieklessen zullen komend schooljaar gegeven gaan worden door onze nieuwe
collega Marieke Salvetti. Zij komt van SBO De Keyzer in Goirle. Harrie Wassink en Joost Trommelen zullen komend schooljaar niet
meer bij de TTV zijn.

Actualiteiten

Trots op!!

Kennismakingsmiddag groep 8
Donderdag 20 juni hebben we 41 nieuwe leerlingen mogen
ontvangen tijdens de kennismakingsmiddag. Ook de
ouder(s)/verzorger(s) sloten eind van de middag aan. Fijn om
dit schooljaar al met iedereen kennis te maken!

Ál onze leerlingen: wat zijn ze gegroeid dit
schooljaar!
Team TTV – wat een bergen werk heeft mijn team verzet dit
jaar!! Toppers! (Anke Carels)

Wist je dat…
We een leuke afsluitende week hebben gehad met al onze leerlingen?
Zo zijn we – onder het genot van een heerlijk zonnetje – naar de Efteling
geweest. Hebben we een sportdag gehad waarbij de leerlingen met pijl en boog
hebben mogen schieten. Hebben de leerlingen strikes gegooid in het
bowlingcentrum en zijn er in de Hall of Fame mooie creaties gemaakt d.m.v.
graffiti. Ook djembé spelen en dans zijn langsgekomen op deze leuke plek voor
jongeren in Tilburg. Na een - door meneer Trommelen - lekker verzorgde lunch
hebben we alle leerlingen vanuit het Spoorpark een fijne vakantie mogen
wensen. Tot volgend jaar of tot ziens!

