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Donderdag stond in het teken van elkaar (nog) beter
leren kennen. Leerlingen hebben met hun eigen

mentorklas verschillende activiteiten gedaan, zoals
lasergamen in de sportzaal en een zo hoog mogelijke

spekjestoren bouwen in korte tijd. Maar ook elkaar
complimenten leren geven en ontvangen en een

documentaire kijken. Verder heeft iedereen gezellig
een frietje met elkaar gegeten op het schoolplein. 

 
Vrijdag zijn de leerlingen actief geweest bij Outrex.

Hier zijn we aan de slag gegaan met samenwerken,
grenzen verleggen (op hoogte, 

zoals hiernaast te zien) en plezier maken. 
 

Leerjaar 2
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Dat waren geslaagde dagen
De Activiteitendagen zitten er weer op! Er is veel beleefd en ondernomen en we kijken samen terug
op gezellige en leerzame dagen. Hieronder een korte terugblik op wat er allemaal gedaan is.

TERUGBLIK
ACTIVITEITENDAGEN

Leerjaar 1
De activiteitendagen voor leerjaar 1 stonden in het
teken van samenwerken en elkaar beter leren
kennen. Op donderdag zijn we gaan klimmen en
klauteren bij Outrex. De leerlingen moesten hierbij
goed samenwerken maar vooral ook plezier
maken met elkaar. We hadden een heerlijk
zonnetje erbij wat deze dag helemaal compleet
maakte. Op vrijdag zijn we naar NondeJeu
gegaan. De leerlingen hebben hier in groepen
samen gewerkt om te kunnen ontsnappen uit de
mini escape rooms. Ze konden uit zoveel mogelijk
kamers ontsnappen wat de groepjes punten
opleverde. Het was een mooie strijd, ook het
docenten team nam deel aan het spel. We kijken
terug op twee hele leuke en gezellige dagen
waarin de leerlingen elkaar beter hebben leren
kennen. 
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Leerjaar 3
Leerjaar 3 heeft tijdens de activiteitendagen sportief
en informatief afgewisseld. 
Op donderdag zijn alle klassen naar het Spoorpark
geweest. In het zonnetje hebben we daar getild,
geklommen en bewogen, maar vooral ook
samengewerkt. 
Op vrijdag zijn we met de bus richting de
Onderwijsbeurs in Veldhoven vertrokken.
Leerlingen wisten niet goed wat ze moesten
verwachten, maar des te leuker waren de
enthousiaste gesprekken met sommige leerlingen
na het bezoek. Het samen oriënteren op een
vervolgopleiding kan heel erg leuk zijn. Probeer
daarom ook samen de 
mbo-informatieavonden te bezoeken op 17, 18
en/of 19 oktober aanstaande. 

Na een nachtelijke busrit en hier en daar een kort
slaapje, kwam de bus aan in Parijs, met als aftrap

een groepsfoto (zie hiernaast). 
Vervolgens ging iedereen in groepjes met de metro

het mooie Parijs verkennen. Een heleboel
bezienswaardigheden en shop uurtjes later stond de

bus naar Tilburg weer klaar voor vertrek. Vermoeid
en voldaan  om half 3 weer bij school afgeleverd.

Het was een leuke en geslaagde 24uurs beleving! 

Leerjaar 4

ROOSTER

Zoals te lezen is in de brief die afgelopen week is
verstuurd, wordt er nog hard gewerkt om het rooster
zo goed mogelijk vorm te geven. Het vraagt nog
even wat van ons geduld. Zodra er nieuwe
ontwikkelingen zijn, houden we daar iedereen van
op de hoogte. 

Op de goede weg
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In de spotlights

Sta je graag in de spotlights? Of vind je het gewoon
leuk om toneel te spelen? Vanaf donderdag 13
oktober kan dit bij het Reeshof college!
Een student van de Theateracademie gaat met
een groep leerlingen aan de slag om een kleine,
mooie voorstelling te maken. Iedereen is welkom.
De groep leerlingen van vorig jaar is nog steeds
heel positief over deze ervaring.
We starten op donderdag 13 oktober en gaan door
tot half februari, van 16.00u tot 17.30u. We gaan
volgende week al van start, dus schrijf je snel in!
Aanmelden kan bij mevrouw van Ingen Schenau
via teams.

TONEEL OP SCHOOL

TEAMLEIDERS
TERUG

Welkom terug en bedankt!
Femke Hulsen en Dave van Iersel zijn nog aan het
genieten van hun verlof nadat ze opnieuw moeder
(van zoontje Stef) en weer vader (van zoontje Jim)

zijn geworden. Binnenkort mogen we ze weer
verwelkomen bij het Reeshof College. Dave van

Iersel gaat in de week van 18 oktober weer aan de
slag en Femke Hulsen zien we na de herfstvakantie

weer terug. We bedanken graag Anke Carels
(vervangster Femke) en Patrick Tonnaer (vervanger

Dave) voor hun inzet de afgelopen tijd. 
 



Zoals in de de vorige nieuwsbrief te lezen, vindt op zaterdag 5
november 2022 van 10.00 uur tot 14.00 uur de opleidingenmarkt
ZIEN, DOEN, BELEVEN plaats op het Beatrix College. 
MBO scholen uit Tilburg en omgeving presenteren zich op deze
opleidingenmarkt met diverse doe-activiteiten en informeren over
opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Verder zijn er ook verschillende
erkende leerwerkbedrijven aanwezig. Een goed moment om je als
leerling te oriënteren op je toekomst of de keuze voor je
vervolgopleiding definitief te maken. 
Leerlingen uit leerjaar 3 en 4 zijn van harte welkom en kunnen hun
bezoek gebruiken voor één van hun PTA onderdelen van LOB.
Leg daarom het bezoek vast met een selfie zet deze na het
bezoek in Qompas.  
Inschrijven kan t/m 2 november via de website (werkt het best op
laptop of pc). Ouder(s)/verzorger(s) (bij voorkeur 1) zijn van harte
welkom om samen met hun kind de markt te bezoeken. 
 
Ga voor meer informatie naar www.zien-doen-beleven.nl.
Vragen? Mail naar Janneke Domen; jdomen@reeshofcollege.nl
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Schrijf je in 

ZIEN, DOEN EN BELEVEN

TOEKOMSTIG
TECHNIEK TALENT

Een duik in de wereld van techniek
Het Reeshof College werkt aan Sterk Techniek

Onderwijs voor al haar leerlingen. Daarom brengen wij
met alle leerlingen uit leerjaar 2 een bezoek aan het

Toekomstig Techniek Talent event. Op woensdag 19
oktober wordt het Koning Willem II Stadion omgetoverd
tot een absolute speelplaats voor techniek liefhebbers.

Het doel van TTT is om leerlingen te informeren over, en
enthousiasmeren voor alles omtrent techniek. Binnen

twaalf verschillende thema’s krijgen leerlingen te zien hoe
mooi en veelzijdig het vak is.

 
Meer weten over het Toekomstig Techniek Talent event?

Lees het hier

http://www.zien-doen-beleven.nl/
http://www.zien-doen-beleven.nl/
mailto:jdomen@reeshofcollege.nl
https://bit.ly/3Ut3BHv
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Het ROC Tilburg heeft ons dit jaar verrast door haar
inschrijfsysteem een maand eerder open te zetten
dan voorgaande jaren, namelijk per 1 oktober 2022.
Dit is met name interessant voor leerlingen die zich
willen aanmelden voor een opleiding met een
beperkt aantal plekken. Voor deze opleidingen geldt
namelijk: wie zich het eerst aanmeldt krijgt de plek.
Hier staat een overzicht van de opleidingen met een
beperkt aantal plekken.

Het inschrijven voor het MBO bestaat uit twee
stappen, namelijk het invullen van een
inschrijfformulier op de website van de
onderwijsinstelling en het invullen van een Digitaal
Doorstroomdossier in Intergrip. Hier staan twee
filmpjes die uitleg geven over het aanmelden en het
invullen van het Digitaal Doorstroomdossier.  

Na het bekijken van de filmpjes nog vragen? Neem
dan contact op met ROC Tilburg

Inschrijven is vervroegd

CORONA
Stijging aantal gevallen

Afgelopen tijd wordt er in het nieuws weer
gesproken over een stijging van het aantal

coronagevallen.  We vragen daarom iedereen
goed op te blijven letten en bij klachten een zelftest

uit te voeren. 

https://www.roctilburg.nl/Mbo-scholen-en-Vavo/aanmeldenroctilburg/beperkt-aantal-plaatsen
https://www.reeshofcollege.nl/leerlingen-info/
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Mijn naam is Kitty Schuurmans en ik ben alweer voor het
3e jaar schoolmaatschappelijk werker op het
Reeshofcollege. Ik werk vanuit het Instituut
Maatschappelijk Werk, een organisatie die onderdeel
uitmaakt van de Toegang Tilburg. 
Ik ben 53 jaar en ouder van 3 kinderen in de leeftijd van
21 en 18 jaar. 
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 de weg wijzen wanneer er andersoortige
problemen zijn zoals financiële of relatieproblemen. 
De gesprekken zijn gratis en vertrouwelijk. 
Daarnaast neem ik tweewekelijks deel aan het
ondersteuningsteam op school. 
Ik ben er dit schooljaar op maandag van 8 tot 15u en op
donderdag van 8 tot 13u en ik ben te vinden in 2.03.
Daarnaast ben ik ook bereikbaar via
schuurmans@toegangtilburg.nl of 06-53692337. 
Tot ziens!

Begeleiding bij uitdagingen

Vanaf 13 oktober 2022 t/m december zal er ongeveer een
keer in de twee weken op donderdag een Halt-medewerker

in de school aanwezig zijn voor een spreekuur.  Vanuit dit
spreekuur gaan jongeren met een Halt-medewerker in

gesprek om recht te zetten wat verkeerd is gegaan. Door te
leren van hun fouten voorkomen zij schorsing of erger:

aangifte en in aanraking komen met het strafrecht. Tijdens
de spreekuren laat Halt jongeren zelf terugkijken op het

incident (bewustwording) en is er aandacht voor excuus
maken en het aanleren van sociale vaardigheden. 

Zie voor meer informatie de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Spreekuur fouten rechtzetten

mailto:k.schuurmans@toegangtilburg.nl
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AGENDA
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TTT EVENT 
SCHOOL-
FOTOGRAAF
Maandag 17 oktober Woensdag 19 oktober

LEERLINGEN
LESVRIJ
Vrijdag 21 oktober

Afgelopen weken zijn we in leerjaar 1 en 2 gestart met het
leren plannen in de Plenda. Tijdens de leervaardigheidslessen
pakken we dit op en tijdens de vaklessen wordt het huiswerk
juist opgeschreven in de Plenda. Iedereen op school besteedt
er op deze manier aandacht aan. Het is leuk en nuttig als er
thuis ook gesproken wordt over plannen en er tijd wordt
besteed aan de Plenda. Dus ga er ook vooral eens over in
gesprek .

Plannen met Plenda

ZIEN, DOEN,
BELEVEN
Woensdag 2 november

SCHOOLFOTOGRAAF
En klik...

Maandag 17 oktober komt de schoolfotograaf om
alle leerlingen op de foto te zetten. Dus trek wat

leuks aan en oefen nog even de beste blik en
pose voor de spiegel :D


