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Kalender
Vrijdag 12 okt: 12.00 uur start de herfstvakantie! Fijne vakantie alvast!

Belangrijke info
Boeken mee naar huis en… huiswerk!
Tot nu toe hebben we de boeken van de leerlingen op school gehouden – op die manier hebben ze kunnen wennen aan het gebruik
hiervan bij elke nieuwe les. Na de herfstvakantie gaan we een stapje verder. Leerlingen gaan de boeken mee naar huis nemen en
het wordt hun eigen verantwoordelijkheid om ze op de juiste momenten mee naar school te nemen! In magister en in hun agenda
staat het rooster – helpen jullie thuis een handje mee? Overigens geldt voor klas 2 dat alle boeken mee naar huis gaan en voor klas
1 zijn dit de boeken waar momenteel in gewerkt wordt.
De meeste boeken zijn in bruikleen en moeten het eind van het schooljaar terug naar boekhandel Van Dijk. Dit is ook de
verantwoordelijkheid van de leerling: zuinig zijn op het materiaal! Zullen we dit samen goed in de gaten houden?
De boeken gaan natuurlijk ook gebruikt worden thuis. We gaan namelijk een start maken met het opgeven van huiswerk. Ook
hiervoor hebben de leerlingen hun agenda nodig en kan in magister worden gekeken. U kunt ook in magister zien wanneer
huiswerk af moet zijn en wanneer er een toets is. Goed om thuis te bekijken of uw zoon/dochter wat hulp hierbij kan gebruiken.
Te laat in de les….
We zijn begonnen met het noteren van het te laat in de les komen: dit kunt u terugzien in magister. We vinden het erg belangrijk
dat alle leerlingen leren om op tijd in de les te zijn. Hier gaan we komende tijd veel aandacht voor hebben en goed oefenen. Na de
herfstvakantie zal het te laat komen in de les als consequentie hebben dat de leerling zich de dag erna om 8.00 uur moet melden in
zijn lokaal: de tijd wordt dan meteen ingehaald. Merken we dat het vaker gebeurt dan zijn we genoodzaakt om de
leerplichtambtenaar in te lichten en zal er een gesprek met de leerplichtambtenaar plaatsvinden.
Expertise-uren en gastlessen: oproep aan alle ouder(s)/verzorger(s)! Tweede oproep 
Voor de expertise-uren en gastlessen maken we ook graag gebruik van de expertise van u! Heeft u een leuke hobby, passie en/of
beroep welke u graag wilt delen met onze leerlingen – laat het de mentor weten!! We zien u graag!
Samenwerking met GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst), SMW (school-maatschappelijk werk), De Kracht (Expertisecentrum)
en RnewT (jongerenwerk)
De TTV werkt (net als de middelbare scholen) samen met externe hulpverleners. Inmiddels zijn er ook personen gekoppeld aan de
TTV en zijn zij ook al enkele keren op de TTV aanwezig geweest. Wie dit nu precies zijn en wat ze voor de leerlingen, u en ons
kunnen betekenen, vindt u op pagina 2 en 3 van deze nieuwsbrief.

Actualiteiten

Trots op!!

Project 1: TOEKOMST - afronding
Voor de herfstvakantie wordt het eerste project afgerond. Leerlingen hebben allerlei
onderzoeksvragen bedacht, uitgewerkt en er een eindproduct van gemaakt: een
mooie start van de (nieuwe) projectlessen! Het thema voor het volgende project is
ook al bedacht: na de herfstvakantie starten we met het project “Vluchtelingen”.

De ideeën van de leerlingen tijdens de
projectlessen.

Muiswerk
Voor taal en rekenen starten we met het digitale programma Muiswerk. Op de
chromebooks van school kan zo in de les op een uitdagende manier geoefend en
getoetst gaan worden. Ook kan de leerling er thuis mee werken!

De mooie creaties van
een aantal leerlingen bij
het vak creatief!
De sportieve (m.n.) jongens die zo
lekker voetballen in elke pauze!

Wist u dat?.....




Dat we al een aantal leuke gastlessen hebben gehad? Zo hebben de
leerlingen een gastles wiskunde gehad van een docent wiskunde van
het Reeshof College (zie foto). Ook een les Mens & Toekomst, een
gastles over een reis door de ruimte en een les over ‘het huis van de
toekomst’ - door een stedenbouwkundige - zijn al voorbij gekomen.
De TTV een moestuin gaat ‘adopteren’! Bij verzorgingstehuis ‘De
Herbergier’ mogen we met onze leerlingen de moestuin op orde
gaan brengen en onderhouden. Dit zal gebeuren onder leiding van
Niels Hassink, mentor klas 2 (een mentor met groene vingers ;-)

Mogen we even kennismaken?
Wij zijn Tirzah Besemer, jeugdverpleegkundige en
Tamara Tankens, jeugdarts van de GGD en verbonden
aan de TTV. Dit schooljaar zullen we alle 2e-jaars
leerlingen uitnodigen voor een screening. Dit betekent
dat de leerling gemeten en gewogen zal worden.
Vervolgens zal er een gesprek plaatsvinden op school
met een van ons. Indien wenselijk kan deze afspraak
plaatsvinden bij de GGD aan de Ringbaan West. Uw kind
krijgt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. U bent als
ouder van harte welkom om bij dit gesprek aanwezig te
zijn.
Naast deze screening kunt u ons altijd benaderen voor
vragen of zorgen rondom het welzijn van uw kind. U kunt
hierbij denken aan opvoedingsvragen, zorgen om het
gedrag, de ontwikkeling, groei en/of gezondheid van uw kind.

Tirzah

Tamara

Wellicht tot ziens.
Tirzah en Tamara

Tirzah Besemer (jeugdverpleegkundige)
Tamara Tankens (jeugdarts)
E-mailadres: tilburgringbaanwest.consultatiebureau@ggdhvb.nl
Telefoonnummer GGD algemeen klantcontactcentrum 0900-4636443

Beste ouders en leerlingen,
Mijn naam is Kitty Schuurmans, 49 jaar en ouder van 3 pubers.
Dit schooljaar ben ik gestart als schoolmaatschappelijk werker op de
Tilburgse Tussenvoorziening.
Ik zal op dinsdagmiddag aanwezig zijn.
Ik ondersteun school en geef ouders en leerlingen begeleiding wanneer
er problemen zijn op het gebied van gedrag, opvoeding, echtscheiding,
rouwverwerking,sociale vaardigheden.Ook kan ik u de weg wijzen
wanneer er andersoortige problemen zijn zoals financiële of relatieproblemen.
De gesprekken zijn gratis en vertrouwelijk.
U kunt in contact met mij komen via iemand van school,maar ik ben ook rechtstreeks te benaderen
via 06-53692337 of het emailadres k.schuurmans@imwtilburg.n.
Tot ziens!
Groet,
Kitty Schuurmans

Beste ouders/verzorgers,
Even voorstellen:
Ik ben Rolph van Seeters werkzaam bij ‘De Kracht’.
Dit is het expertisecentrum van stichting Biezonderwijs.
Dit schooljaar zal ik als expert (voorheen Ambulant Begeleider), een
aantal dagdelen in de week, op de TTV werkzaam zijn.
Ik zal me vooral met onderstaande zaken bezig gaan houden:
* Coachen van docenten
* Consulterende hulp bij omgaan met gedragsproblematieken
* Meedenken in zorgvraagstukken van leerlingen en team
* Hulp bij klassenmanagement
Misschien komen we elkaar tegen? Dan heeft u nu alvast een idee van wat ik op de TTV doe.
Mocht u vragen aan me hebben, dan kunt u een mail sturen naar:
r.vseeters@dekracht.com

Hoi! Mijn naam is Jacqueline van Nuenen en ik werk bij jongerenwerk R-Newt. Bij de Tilburgse
Tussenvoorziening zal ik R-Newt vertegenwoordigen.
Wij werken met jongeren van 12-27 jaar, in de gehele stad en een deel van de regio. Hier organiseren
wij activiteiten met jongeren samen in het wijkcentrum in jouw buurt of op straat. Dus als jongeren
een idee hebben om een toffe activiteit te organiseren, wil je sporten in de wijk, wil je leren
producen?? Het kan allemaal.
Laat het me dan weten en mail, bel of app me.
Groetjes,
Jacqueline van Nuenen
Jongerenwerk R-Newt
06-22761290
jacqueline@r-newt.nl

