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ALGEMEEN
Belangrijke data
Ma 8 t/m Do 11 okt.
Di 9 okt.
Ma 15 t/m Vr 19 okt.

mm

Oudergesprekken
Poppenkastvoorstelling onderbouw
Herfstvakantie

Gefeliciteerd
Deze week zijn jarig:

Kane

Maciek

Liviar

Intensieve studiedag
Afgelopen woensdag had uw kind een vrije dag i.v.m. een studiedag voor de 3 SBO scholen.
Tijdens deze dag zijn de teams intensief bezig geweest om onze scholen “21-eeuws-proof” te maken. Vanuit de directie is besloten om op drie scholen met Gynzy te gaan werken, zowel op de digiborden als voor de verwerking van lesstof. Op Zonnesteen doen de kinderen dit al.
Gynzy is een webbased programma gericht op alle vakgebieden in het basisonderwijs. Gynzy is een
totaaloplossing die klaar is voor de toekomst. Klassikale instructie op het digibord en digitale verwerking. Duidelijk voor de kinderen en als heel prettig ervaren.

Kinderboekenweek 2018
Dinsdag 2 oktober is de opening van de Kinderboekenweek geweest op Zonnesteen. Het thema van
dit jaar is Vriendschap. We hebben tijdens de opening gekeken naar een leuk filmpje dat verzorgd
is door onze stagiaires. In de klas gaan we nu op zoek naar woorden die met Vriendschap te maken
hebben. Hopelijk vinden we de juiste woorden en gaat de koffer met het ‘vriendenslot’ open!

Belijning speelplaats
Binnenkort willen wij de belijning op de speelplaats weer wat meer kleur geven.
De lijnen, belangrijk voor onze kinderen, geven aan waar zij zich op welk moment mogen begeven.
Heeft u tijd en zin ons hiermee te helpen op een woensdagmiddag?
Laat het ons even weten, wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken.

Schoolafspraken
De komende weken brengen wij de Schoolafspraken weer onder uw aandacht.
Voor deze week: Ziekte en ziekmelding
Meld uw kind telefonisch ziek voordat de school begint (dat kan al tussen 07.45 en 08.15 uur).
Wordt uw kind ziek op school dan nemen wij contact met u op. Zorg er daarom voor dat u altijd
bereikbaar bent.

Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord ( jeugdtandverzorging Tilburg) is een
tandartspraktijk speciaal voor kinderen
De voordelen voor schoolgaande kinderen:
- Als extra service halen we kinderen op van school en brengen ze terug na de behandeling.
- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen.
- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet momenten betekenen voor je tanden.
- Wij sturen u na de behandeling een kort verslag.
- Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft dan bespreken we dat met u.
- De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vanuit de basisverzekering vergoed. Voor
deze kosten geldt geen eigen risico. Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet
onder de basisverzekering.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de jeugdtandverzorging?
Voor meer informatie of aanmelden kunt u onze website bezoeken www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl
of contact met ons opnemen: 013-5430533.
Wij laten u graag de praktijk zien en beantwoorden al uw vragen!
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg – Noord
Monteverdistraat 69
5049 EV Tilburg
Telefoon: 013-5430533
E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl
Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling voor Jeugdtandverzorging.
“Extern aanbod, waarvoor Zonnesteen geen verantwoording draagt.”

