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Agenda komende
weken
 

24 okt t/m  30 okt

Herfstvakantie

3 november

Inhaalmiddag vanaf 12:00u

leerlingen zonder inhaaltoetsen

vrij

14 november

Studiemiddag medewerkers –

leerlingen vanaf 12:00u vrij

16 en 17 november

Ouderavond leerjaar 4

21 nov t/m 25 nov

Flexweek leerjaar 1 t/m 3

Stage leerjaar 4

21 en 22 november

Stage leerjaar 2 (in de

flexweek)

14 en 15 december

Ouderavond leerjaar 1 t/m 3

22 december

Kerstviering leerlingen

23 december

Kerstviering docenten -

leerlingen vrij

Voorwoord
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij ontvangt u het eerste vernieuwde Campus Journaal van dit

schooljaar. Het Campus Journaal wordt voor iedere vakantie

uitgegeven en hierin kijken we terug en vooruit.

In dit Campus journaal sta ik stil bij:

— De nationale schoollunch (leerjaar 1)

— Afname SAQI in leerjaar 1 en 3

— Verschillende terugblikken

— Het fietsplan

— Tumult voor ouders

— Gratis bibliotheekpassen

— Inhaalmiddag 3 november

Mocht u over bepaalde onderwerpen meer informatie willen of vragen

hebben, voel u dan vrij om te mailen naar ons

info-adres, info@campus013.nl . Veel leesplezier toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Han Snijders Directeur

mailto:info@campus013.nl


De nationale school
lunch (leerjaar 1)
In het kader van ‘De Gezonde School’ wordt er

landelijk op vrijdag 11 november het nationale

schoolontbijt georganiseerd. Hier doen wij uiteraard

graag aan mee, alleen maken wij er een gezellige

lunch van! Alle leerlingen van leerjaar 1 krijgen op die

dag om 12:00u een lekkere lunch aangeboden samen

met de mentor. Zo leren de leerlingen hoe belangrijk

lunch is en welke producten gezond zijn om te eten.

 

U hoeft op die dag als ouder van een eerstejaars

leerling dus niet te zorgen voor een lunch. Voor de

zekerheid kunt u eventuele allergieën aan de mentor

doorgeven. We gaan er een gezellige en gezonde

lunch van maken!

 

Afname SAQI in
leerjaar 1 en 3  

 

In de periode na de herfstvakantie staat de afname

van de SAQI in de jaaragenda. De SAQI is een

onderzoek wat bij iedere leerling apart wordt

afgenomen. Deze SAQI wordt afgenomen in leerjaar 1

en nogmaals in leerjaar 3 (leerjaar 3 heeft al ooit een

SAQI gehad).

 

De SAQI stelt vragen aan de leerlingen over het

welbevinden, de motivatie en hoe veilig leerlingen zich

voelen. Het onderzoek gebeurt op de computer en

vindt tijdens de mentorles plaats. Wanneer alle vragen

zijn beantwoord, komen er bepaalde resultaten uit.

Deze resultaten geven een algemeen beeld van het

kind. De resultaten hoeven dus niet alleen maar met

school te maken te hebben.

 

De uitslag wordt tijdens het eerste rapportgesprek op

14 of 15 december met ouders doorgenomen.

Wanneer er bepaalde resultaten uitkomen die reden

zijn tot zorg, dan nemen we direct al contact op met

ouders om één en ander alvast af te stemmen. Binnen

de school hebben we dan veel mogelijkheden om hulp

te bieden wanneer dat nodig is.

 

Met vragen kunt u terecht bij de mentor of bij de

ondersteuningscoördinator Aukje Brekelmans.

mailto:abrekelmans@campus013.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik: voorstelling Jochen Otten
 

Op maandag 17 oktober bezochten onze derdejaars leerlingen de

cabaretvoorstelling van Jochen Otten, ook wel bekend van het

programma Sluipschutters! Het was een gezellig culturele middag met

een ontzettend goede sfeer! Hierboven een paar foto's om de sfeer te

proeven.

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

Terugblik: Buddy's tijdens het kamp
 

Tijdens het eerstejaars kamp hielpen onze derdejaars buddy's met de

begeleiding van de leerlingen! Elke eerstejaars klas heeft namelijk twee

buddy's die zowel op school, als op uitstapjes een helpende hand kunnen

bieden, zowel voor de mentor als voor de eerstejaars! Op onderstaande

de foto zes van van onze vierentwintig enthousiaste buddy's!! Dank jullie

wel voor jullie hulp!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik: R-newt
 

Deze week stelden Olmer en

Aynes van Jongerenwerk R-Newt

zich voor aan onze eerste- en

tweedejaars klassen.

 

Olmer zal wekelijks te vinden zijn

op ons schoolterrein en Aynes zal

ook vaak langs komen! Zij staan

altijd klaar voor een praatje, maar

als leerlingen problemen of

persoonlijke vragen hebt kunnen

ze zeker ook bij hen terecht!

Vertrouwen in en met elkaar, dat is

hun persoonlijke motto! Daarnaast

geven ze ook advies aan de school

over relevante vraagstukken

omtrent de leefwereld van

jongeren.

 

En ja, natuurlijk zijn ze er ook voor

de derde- en vierdejaars!



 

 

Het fietsplan
in samenwerking met de ANWB en Stichting leergeld
 

Tilburg doet mee aan het Kinderfietsplan van de ANWB. De ANWB knapt

oude fietsen op en geven deze aan kinderen uit gezinnen die het niet

breed hebben. Een fiets is namelijk meer dan een vervoersmiddel. Voor

kinderen van 8 tot 18 jaar is fietsen een manier om mee te doen, vrijheid te

voelen en de wereld te ontdekken. Met een fiets kunnen zij zelfstandig

naar school toe, makkelijker bij vriendjes op bezoek en meedoen met

leeftijdsgenootjes.

 

Doe mee en geef jouw fiets een tweede leven. Samen zorgen we ervoor

dat ieder kind in Tilburg een fiets heeft om trots op te zijn.  

 

Fiets over? Je kunt je fiets het hele jaar door inleveren bij één van de drie

fietsinzamelpunten.

Kijk voor meer informatie op www.tilburg.nl/kinderfietsenplan .

 

Fiets nodig? Is de fiets van je kind te klein geworden, of is de fiets niet

meer te repareren? Vraag een vervangende fiets aan (4 tot en met 18

jaar). Neem contact op met Stichting Leergeld

via www.stichtingleergeld.nl/tilburg .

Tumult

Tijdens de mentorlessen maken

onze mentoren gebruik van het

Tumult. Tumult is een mooie

methode om leerlingen bepaalde

vaardigheden aan te leren zoals

hoe om te gaan met huiswerk,

plannen, leren, etc. Tumult laat

leerlingen nadenken over te

toekomst, maar bespreekt ook

onderwerpen zoals 'hoe met

elkaar om te gaan'. 

 

Tumult geeft u als ouder ook

super handige tips om met uw

kinder door te nemen over het

leren en maken van huiswerk en

toetsen, maar ook over hoe te

plannen. U vindt deze tips en

handvatten terug op deze pagina.

Onderaan de pagina vindt u 3

handige studiekaarten die u met

uw kind kunt doornemen.

http://www.tilburg.nl/kinderfietsenplan
http://www.stichtingleergeld.nl/tilburg
https://www.tumult.nl/tumult-ouders/


 

 

Gratis bibliotheekpassen 
 

Campus 013 werkt samen met de Bibliotheek LocHal in Tilburg. Dat betekent dat al onze leerlingen een gratis

bibliotheekpas krijgen! De abonnementen van de leerlingen die al een pasje hadden, zijn verlengd. De eerstejaars

en zij-instromers krijgen in de komende weken hun nieuwe pasje uitgereikt. Een abonnement op de bibliotheek

maakt de wereld van onze leerlingen groter!

 

Inhaalmiddag 3 november 
 

Op donderdag 3 november staat een inhaalmiddag gepland vanaf 12:00u voor alle leerlingen die in de afgelopen

tijd een toets gemist hebben. De vakdocent spreekt samen met de leerling een tijdstip af voor het inhalen van de

gemiste toets. Het kan zijn dat een leerling op die middag meerdere toetsen moet maken om alles in te kunnen

halen. Alle inhaaltoetsen worden ook in Magister genoteerd, zodat u ook kunt zien of uw kind naar de

inhaalmiddag moet komen. Wanneer uw kind toetsen moet inhalen, dan is dit verplicht. Wanneer uw kind niets

hoeft in te halen, dan is hij/zij vanaf 12:00u vrij. 

 

 

Slotwoord
 

De eerste 7 weken van het schooljaar zijn als een razende voorbij gegaan. Alle (nieuwe) leerlingen zijn weer

gewend en hebben hun plekje weer gevonden in de school. Naast alle lessen hebben er ook leuke activiteiten

plaatsgevonden waar we positieve verhalen van hebben teruggekregen. Uiteraard hebben we nog veel leuke

activiteiten in het verschiet en staan onze docenten na de vakantie weer klaar voor onze leerlingen. Voor nu wens

ik u een prettige herfstvakantie en we zien uw kind graag op 31 oktober weer terug!
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