
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Komende week staat op Campus 013 in het teken van de flexweek voor leerjaar 1, 2 en 3. In de 

nieuwsbrief van 21 oktober deden we al een vooraankondiging van deze flexweek. In deze mail en de 

bijlage geven we u wat meer informatie over de flexweek. Ik sta in de mail stil bij: 

- De flexweek leerjaar 1, 2 en 3 

- Vuurwerkverbod 

De flexweek leerjaar 1, 2 en 3 

De flexweek is een week met leuke, leerzame activiteiten. Sommige activiteiten hebben met een 

bepaald vak te maken, andere activiteiten zijn meer gericht op vaardigheden zoals bijvoorbeeld 

‘samenwerken’.  

Leerlingen volgen niet het gebruikelijke rooster, maar krijgen dus allerlei andere, leuke opdrachten 

die op verschillende momenten in de week worden georganiseerd. Het rooster van de flexweek ziet 

er daardoor heel anders uit dan het normale rooster. U kunt het rooster van uw kind terugvinden in 

Magister.  

Sommige activiteiten in de flexweek zijn klas doorbrekend en bij andere activiteiten moet uw 

zoon/dochter de school uit om een opdracht te doen. Per activiteit is dit anders. Het wordt een te 

groot pakket van informatie als we u alles willen vertellen over alle activiteiten. Daarom beperken we 

ons tot een paar korte omschrijvingen. U vindt deze omschrijvingen per leerjaar in de bijlage van 

deze mail. 

De leerlingen van leerjaar 4 lopen de gehele week stage bij een bedrijf naar keuze. 

Vuurwerkverbod 

De dagen worden korter en dus ook de tijd van het jaar waarin vuurwerk wordt afgestoken, breekt 

weer aan. Vuurwerk tijdens oud en nieuw is leuk, maar het afsteken van vuurwerk voor die datum 

zorgt vaak voor overlast en onveilige situaties. 

Om de komende gezellige dagen voor iedereen in de wijk, alle leerlingen en onze medewerkers 

gezellig en veilig te houden, werken wij samen met politie, buurtpreventie en gemeente Tilburg om 

overlast met vuurwerk te voorkomen. 

Samen zorgen we ervoor dat op het terrein van de school en in de omgeving van de Stappegoorweg 

geen vuurwerk afgestoken wordt buiten de wettelijk toegestane tijdstippen. Daar naast is het op 

onze school verboden om elke vorm van vuurwerk mee te brengen, in bezit te hebben, af te steken 

en/of te verkopen. De volgende acties hebben we uitgezet om te voorkomen dat er vuurwerk op en 

rondom de school wordt afgestoken: 

• We geven voorlichting over de risico’s van vuurwerk. 

• We handhaven streng in en rondom de school. 

• De politie en Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOA’s) in burger houden toezicht in de 

omgeving van de Stappegoorweg.  

• Bewoners in de omgeving krijgen het verzoek om melding te maken van vuurwerkoverlast.  

• Uiteraard zorgen we voor passende maatregelen wanneer het vuurwerkverbod wordt 

overtreden. Dit kan gaan van het innemen van het vuurwerk tot het overdragen van een 

overtreder aan de wijkagent. 

We rekenen erop dat u er ook alles aan doet om te voorkomen dat uw kind met vuurwerk op het 

terrein komt. Zo zorgen we samen voor een veilige schoolomgeving. 



Komende week belooft een leuke week te worden. Een week waar onze leerlingen even niet in de 

schoolbankjes hoeven te zitten, maar gewoon leuk aan de gang kunnen gaan met allerlei leuke 

opdrachten. 

Voor nu ga ik er vanuit u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen 

hebben, dan kunt u altijd reageren op deze mail. 

Met vriendelijke groet, 

Han Snijders 

directeur 

 


