TTV-nieuwsbrief voor thuis

NR: 7

Datum: 28 maart 2019

Kalender
Vrij 29 mrt:
Ma 1 april:
Do 4 april:
Di 9 april:
Vrij 19 april:
Ma 6 mei:

Studiedag team TTV: leerlingen vrij
Start nieuw rooster
Stagedag
Leerlingen uit om 12.00 uur (TTV-team bezoekt VSO Parcours)
Goede Vrijdag: vrije dag en de start van de meivakantie
Start lessen na vakantie

Belangrijke info
Stagedag – donderdag 4 april
Alle leerlingen gaan op donderdag 4 april een dag stage lopen op een door henzelf gekozen plek (bij vader, moeder, familielid,
kennis,…). Dit is een onderdeel van het project “Jouw Talent” waar de leerlingen nu mee bezig zijn. Ze gaan ontdekken hoe het is
op een werkplek: wat spreekt aan, wat kunnen ze goed, wat is er nodig in dit beroep, etc. Voor de meivakantie wordt het project
afgesloten en zal een ander door de leerlingen worden gepresenteerd.
Update Stef Staps
Het gaat gelukkig steeds beter met Stef. Na 2,5 week ziekenhuis is hij zowel thuis als gedeeltelijk in het ziekenhuis aan het
herstellen. Via zogenaamde hartrevalidatie werkt hij aan een opbouw in activiteiten – dit gaat goed. Tot aan de meivakantie gaat
hij een aantal bezoekjes brengen aan de TTV: fijn voor ons en de leerlingen om hem weer te zien. Na de meivakantie kijken we
weer verder.

Actualiteiten

Trots op!!

Techniek- en kooklessen
De leerlingen zijn deze periode gestart met een blokuur in de
week techniekles en een blokuur in de week kookles. De houten
puzzels krijgen langzaamaan vorm en de pasta en soep
smaakten goed ;-). De leerlingen hebben er plezier in!

Het plezier tijdens het schaatsen met
alle leerlingen net voor de carnavalsvakantie (zie foto).

Moestuin
Het mooie weer komt eraan en vanaf volgend week gaan we
weer wekelijks naar de moestuin met onze leerlingen. Eens
kijken welke groente dit ons gaat brengen!

De vader van Mitchell (klas 1B): een geweldige gastles over
de Landmacht!! (zie foto)

De leerlingen die pas pizza’s zijn gaan
bakken bij De Rooi Pannen (zie foto): goed gedaan!

Wist je dat?
Tilburgse Tussenvoorziening doet mee met bijzonder kunstproject
Kinderkunst in de hoofdrol tijdens DE KUNSTWEKEN
Kinderkunst verdient alle aandacht. Daarom doet onze school mee aan een bijzonder
project beeldend vormen: DE KUNSTWEKEN.

Iedere leerling maakt tijdens dit project een kunstwerk en ontvangt daarvan
gratis een echte wenskaart als aanmoediging. Maar dat is nog maar het begin...
Tijdens DE KUNSTWEKEN krijgt elke leerling namelijk een eigen museum op
internet zodat iedereen het werkstuk kan komen bewonderen. Helemaal
bijzonder is dat je daar ook nog eens allerlei leuke spulletjes met die tekening
erop kunt bestellen.
In klas 1A en 1B maken de leerlingen kennis met het leven en het werk van
Picasso. De leerlingen van de tweede klas verdiepen zich in Matisse. Vol
inspiratie mogen ze daarna lekker zelf aan de slag.
We houden u op de hoogte!
Team en leerlingen Tilburgse Tussenvoorziening

