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Schooladventure Shop ‘Till You Drop
Onze visie Leren Zonder Grenzen bestaat uit 3 pijlers:
•

leren zonder leeftijdsgrenzen (unitonderwijs)

•

Internationalisering

•

Ondernemers

Zoals u weet organiseren wij gedurende het schooljaar
verschillende Schooladventures. Dit zijn schoolbrede
thema’s waarin het Leren Zonder Grenzen centraal
staat. Deze periode is de hele school bezig met het Schooladventure Shop ‘Till You Drop.
Het draait dus helemaal om ondernemerschap. De naam zegt het al, in alle units werken
de leerlingen aan het opzetten van een eigen winkel. Hier hoort van alles bij, een
ondernemersplan, begroten, lenen bij de bank, producten en materialen maken of kopen,
reclame maken, daadwerkelijke verkoop, winst-verlies en nog veel meer.
De succeseigenschappen voor leren komen hier allemaal ook in terug. Weet u het nog? Dit
zijn die acht eigenschappen die we nodig hebben om te kunnen leren, zoals
samenwerken, nieuwsgierig zijn, doorzetten en genieten van het leren. Maar ook
vakinhoudelijk komt hier van alles in terug, denk maar aan rekenen bij investeringen of
winst-verlies, en taal en spelling bij het opstellen van reclame-uitingen.
Afgelopen week zijn de ondernemersplannen opgesteld en hebben de castles hun geld
voor investeringen geleend bij Hester’s bank. Nu gaan ze aan de slag om de winkels
startklaar te maken en hun klanten aan te spreken.
In de week van 8 april is elke dag, behalve
vrijdag i.v.m. koningsspelen, het winkelcentrum
van Cleijn Hasselt vlak voor en vlak na schooltijd
geopend.
Bent u erbij? Vraag uw kind(eren) naar het
schooladventure en kom kijken in de school wat
u ervan terugziet, dat is erg waardevol voor hen!

Open dag en koffieochtend woensdag 20 maart
Tijdens onze open dag 20 maart is iedereen welkom van 8.30 tot 12.30 en van 17.00 tot
19.00. Heeft u de poster al voor het raam gehangen? En een foto hiervan gedeeld op onze
Facebook pagina? Wanneer u woensdag 20 maart tussen 8.30 en 9.30 uur naar school
komt, kunt u ook aanschuiven bij onze koffieochtend. Alle ouders, al bekend of nog nieuw
op onze school, zijn welkom. We geven u graag weer een korte update over ons avontuur
volgend jaar, Build a House! Dit wordt een Schooladventure en een bijzondere pilot in
gemeente Tilburg waar onder andere techniek, bouw en ondernemerschap in
terugkomen. Daarnaast zal Hester uitleg geven over de 3 pijlers van onze visie Leren Zonder
Grenzen, met de drie pijlers zoals op pagina 1 beschreven is. Hoe ziet u dit nou eigenlijk
terug in het onderwijs voor uw kind en in de school?
Bent u erbij? De koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom en mag natuurlijk
iemand meenemen, bijvoorbeeld een buurman of buurvrouw? Tot dan!

Agenda
Woensdag 20 maart

Open Dag, inclusief koffieochtend om 8.30u, zie deze pagina

Donderdag 21 maart

Lentefeest: Xpect Primair bestaat 60 jaar, zie pagina 3

Dinsdag 26 maart

20.00u vergadering medezeggenschapsraad

Vrijdag 29 maart

Studiedag, alle leerlingen vrij

Dinsdag 2 april

20.00u vergadering oudervereniging

Vrijdag 5 april

Schoolfoto, zie pagina 3

8 t/m 11 april

Schooladventure Shop ‘Till You Drop, winkels open, zie pagina 1

8 t/m 12 april

Inloopweek, kom een kijkje nemen in de school

Vrijdag 12 april

Koningsspelen

Dinsdag 16 april

Route 8, eindtoets voor leerjaar 8

Vrijdag 19 april

Goede Vrijdag, alle kinderen vrij

22 april t/m 5 mei

Meivakantie

Lentefeest Xpect Primair
Donderdag 21 maart bestaat onze stichting Xpect Primair 60 jaar
en dat gaan we vieren. Op alle 20 scholen van Xpect is er een
feestelijk programma waarin kunst een grote rol heeft. Zo gaan
ook al onze kinderen een kunstwerk maken dat later op een
gave plek in Tilburg tentoongesteld wordt. Naast het maken van
het kunstwerk zullen we in de klassen kort aandacht besteden
aan het 60-jarige jubileum. Verder is het een gewone schooldag
met normale tijden en fruit/eetpauzes. We openen de dag
spectaculair, maar dat zullen jullie vanzelf merken... Kom dus zeker op tijd!
Onze leerlingenraad verzorgt de hele dag een mooi liveverslag en zal samen met juf Hester
de kunstwerken gaan aanbieden. Houd hen dus ook goed in de gaten!

Schoolfoto vrijdag 5 april
Dit jaar zullen de schoolfoto’s gemaakt worden op vrijdag 5 april. Zet dit alvast op de
kalender! Wilt u dat uw kind NIET op de klassenfoto staat? Geef dit dan zo snel mogelijk
door aan de eigen castle-leerkracht. Wanneer wij hier geen bericht over krijgen, gaan wij
ervan uit dat alle kinderen op de klassenfoto zullen gaan.
Schoolreis dinsdag 28 mei
Zoals al eerder bekend gemaakt gaan we op 28 mei met de hele school op schoolreis.
Waar we naar toe gaan blijft nog even geheim, maar het wordt zeker heel leuk en
gezellig. We vinden het heel leuk en ook handig voor de herkenbaarheid van onze kinderen als iedereen die dag zijn groene Cleijn Hasselt shirt aanheeft.
Heeft u niet meer de juiste maat voor uw kind? Kom dan het shirt ruilen op één van de
ruilmomenten. Deze zijn gepland op:
Maandag 15 april om 8.30
Dinsdag 16 april om 14.45
Woensdag 17 april om 12.15
Donderdag 18 april om 8.30
Het ruilen is in de koffiekamer. Neem het shirt dat niet meer past wel mee, dat kan dan
weer naar een ander kind. Zo zijn we samen duurzaam bezig.

Denkt u ook aan de betaling van de schoolreis?
Wanneer dit nog niet gedaan is, heeft u hiervoor per
brief een herinnering ontvangen. Mocht er een
vraag zijn over de betaling, stel deze dan aan een lid
van de oudervereniging, juf Linda (administratie) of
juf Hester. Wij helpen graag.

Cleijn Hasselt een nieuw lokaal erbij?! Schooladventure Build A House 2019-2020
Na de zomervakantie start er een nieuw schooladventure. Het schooladventure is groter dan anders. Het is
een pilot in samenwerking met Contour de Twern. Wij werken hiervoor samen met onder andere het
ontdekstation, een architect uit de wijk en een aannemer. We gaan een technieklokaal bouwen op ons
schoolplein. Deze pilot noemen wij ‘Build a House’.
Waarom ‘Build a House’?
De arbeidsmarkt verandert snel. Met name het tekort aan vakmensen zoals schilders, bouwvakkers,
elektriciens, timmermannen en stukadoors is groot en zal in de toekomst groter worden. Deels komt dit door
de aantrekkende economie maar ook zien we dat steeds minder jongeren kiezen voor dit vak. Het beeld
bestaat dat iedereen hoog opgeleid moet zijn voor een goede baan, maar praktisch opgeleid zijn biedt juist
een mooie toekomst voor kinderen die slim zijn met hun handen. Graag willen we de kinderen
van Cleijn Hasselt laten kennismaken met vakmanschap.
Ons onderwijs wordt vormgegeven vanuit de visie Leren Zonder Grenzen. Eén van de belangrijke pijlers is
‘ondernemerschap’. We geloven dat een ondernemende houding kinderen verder kan brengen in de
toekomst. Vanuit deze gedachte is het idee van ‘Build a House’ ontstaan. Erover praten en lezen is leuk, maar
zelf doen en creëren is fantastisch! Het is een leerervaring die ze altijd mee zullen nemen in de toekomst.
Wat betekent dit nu voor ons?
Er is al een lange tijd een werkgroep bezig met alle voorbereidingen. Vanaf nu gaat u ook iets merken van
het project. Volgende week komen juf Suzanne en Leila in alle klassen vertellen over het project. Leerlingen
gaan meedenken over het ontwerp van het lokaal, samen met een architect. Een aantal leerlingen is net
gestart met een wijkonderzoek want ook de wijk wordt betrokken bij het project. Ook uw kind zal een
enquête mee krijgen die u kunt invullen.
Kick-off
22 mei om 17.00uur is de kick-off van ‘Build a House’ tijdens de Dutch Technology Week in het Ontdekstation.
Een aantal leerlingen zal het ontwerp officieel overhandigen in samenwerking met de wethouder. Dit wordt
een groot evenement en daarom zou het leuk zijn als er zo veel mogelijk ouders en leerlingen aanwezig
kunnen zijn. Wilt u mee? Meldt u dan aan bij juf Suzanne.
Na de zomervakantie
We starten het schooladventure met een beroepenmarkt. Hierbij laten we alle leerlingen kennis maken met
de beroepen die nodig zijn bij het bouwen van het technieklokaal. Daarnaast zullen de leerlingen ook in de
klas aan de slag gaan met het thema techniek. Gedurende het schooljaar hebben de leerlingen de
mogelijkheid zich aan te melden voor naschoolse activiteiten in hetzelfde thema. Denk aan een workshop
stuken of elektra. We zijn nu in overleg met de aannemer en architect over de daadwerkelijke bouw. Ook
hierbij worden leerlingen en wijkbewoners betrokken. Dit doen we in samenwerking met professionals
waardoor veiligheid geborgd is.
Hoe wilt u betrokken zijn?
Het is belangrijk dat het technieklokaal voor ons allemaal is. Als het lokaal daadwerkelijk gebouwd is kunt ook
u als ouder en wijkbewoner gebruik maken van deze faciliteit! Het is daarom fijn als er zo veel mogelijk
verschillende mensen betrokken zijn bij de bouw en het schooladventure op school. Denk hierbij aan..
-

Het begeleiden van kinderen bij de naschoolse activiteiten die door professionals/bouwopleidingen
worden gegeven.

-

Als vrijwilliger assisteren op de bouw onder begeleiding van onze projectleider.

-

Zorgdragen voor activiteiten in het technieklokaal zodra het klaar is.

Heeft u andere ideeën omdat u enthousiast bent geworden? Laat het weten aan Leila of Suzanne.
Vul de enquête in die u binnenkort mee krijgt en geef uzelf op! Wij hopen op uw betrokkenheid!

