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Beste ouders,

INLOOP KLEUTERS

Een nieuw jaar, de feestdagen zijn weer achter de rug
en het normale leven neemt het weer over. Tijd om u
weer wat bij te praten. Hier is daarom de Ouderkrant
nummer 7, datum 20 januari 2012.

Graag willen we de ouders van onze leerlingen uit
groep 1, 2 en 3 vragen om voortaan de kinderen zelf
naar de klas te laten gaan. Ze weten heel goed de weg
te vinden. Dus svp: kusje/afscheid bij de deur en niet
verzamelen in het halletje. Zeker voor onze jonge
leerlingen is het binnenkomen op deze manier veel
prettiger. De deuren worden om 8.30 uur gesloten.

Ingeborg Schrama, directeur

PERSONEEL
VANUIT DE OUDERVERENIGING
Op vrijdag 13 januari is juffrouw Mijke voor de tweede
keer mama geworden van dochter Fleur.
Zij maakt het heel goed net als de trotse ouders en
broertje Stijn. Proficiat namens ons allen. Juffrouw
Mijke wordt half april weer terug verwacht op school.

INFORMATIEAVOND GROEP 8
Op donderdag 19 januari is er een ouderavond voor de
ouders van groep 8 geweest. Vier scholen voor
voortgezet onderwijs kwamen hier hun verhaal
vertellen. Het was een erg interessante avond waarbij
ouders specifieke vragen hebben kunnen stellen over
de nieuwe school van het kind. Bedankt voor jullie
komst!



Namens de activiteitencommissie:
Filmavonden voor alle klassen
Op 1, 2 en 3 februari houden we weer de jaarlijkse
filmvoorstellingen voor de schooljeugd.
Net als vorige jaren in vier verschillende groepen op
drie verschillende avonden. Meer informatie over
deze filmvoorstellingen vindt u in de bijlage bij deze
ouderkrant.

VERKLEEDKLEREN
Wij zijn op zoek naar leuke verkleedkleren voor onze
huishoek. Heb jij nog verkleedkleren die wij mogen
gebruiken in onze klas? Kom even langs in groep 1c.
Dit zouden wij heel fijn vinden!!

DE CITO EINDTOETS / ADVIESGESPREKKEN
Groetjes de kinderen van groep 1c en juffrouw Sandra.
Op dinsdag, woensdag en donderdag 7, 8 en 9 februari
hebben de kinderen van beide groepen 8 weer de Cito
eindtoets. Drie ochtenden moeten de kinderen hard
werken aan diverse toetsen, totaal 290 vragen,
verdeeld over 12 toetsen. De uitslag van de Cito
eindtoets wordt verwacht begin maart.
In de week daarvoor op 30 en 31 januari komen alle
ouders van de kinderen van de groepen 8 op school
voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek wordt een
schooladvies gegeven voor het voortgezet onderwijs.
Op zondag 5 februari hebben alle scholen van het
voortgezet onderwijs in Helmond een open dag en
kunnen de ouders en de groep-achters een kijkje
nemen op de verschillende scholen.

AUTOTOOTJES GEZOCHT VOOR GROEP 1-2
In de groepen 1 en 2 kunnen de kinderen spelen met
autotootjes op een speel(verkeers)kleed.
Helaas hebben we op school bijna geen autootjes zodat
er maar weinig op het speelkleed gespeeld wordt.
Heeft u autootjes thuis die niet meer gebruikt worden,
wij op school zouden daar heel blij mee zijn.
U kunt de autootjes meegeven aan uw kind of zelf even
afgeven bij de leerkracht. Alvast bedankt.
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JANUARI LEESMAAND

Vanaf dinsdag 31 januari gaan de kleuters aan een
nieuw thema beginnen: Vriendjes!
Op donderdag 8 maart is er een inloophalfuurtje voor
de ouders na school van 15.15 – 15.45 uur. U kunt dan
zien waar uw kind aan gewerkt heeft met dit thema.

De maand januari staat in het teken van lezen:
voorlezen, zelf lezen en praten over lezen.
Alle groepen hebben een leespromotieproject van
bibliotheek Helmond-Peel ontvangen. In de klassen
wordt er inmiddels volop aan gewerkt.
Meer informatie over de leespromotieprojecten, de
nationale voorleesdagen en over de thema-avond voor
ouders van de kinderen van groep 1, 2 en 3 vindt u in
de aparte bijlage “Lees-nieuws” bij deze ouderkrant.

SPORTCARROUSEL IN VOLLE GANG!
Na de kerstvakantie is er weer een Sportcarrousel van
start gegaan. Deze keer stond dansen en breakdance
op het programma. We hebben twee verschillende
soorten leuke dans gedaan. Dit varieerde van hiphop
tot breakdance! De kinderen die meegedaan hebben
waren dolenthousiast over deze Sportcarrousel.
Bij de derde training kregen ze les van echte dansinstructeurs van dansschool Unity Eight. Onder hun
enthousiaste leiding gingen de kinderen helemaal in op
het dansen en hebben ze een superleuke training
gehad. Nu mogen de kinderen nog een keertje
proeftrainen bij dansschool Unity Eight. Hierbij zullen
ook Manon, Kirby of ik aanwezig zijn om de trainers te
helpen en de kinderen te stimuleren.
In week 5, 6 en 7 starten we met het blok Korfbal, een
erg leuke sport voor jongens en meisjes!
U kunt uw kind hier nog voor opgeven:
 Maandag 30 januari, 6 februari en 13 februari in de
gymzaal van basisschool De Goede Herder.
 Dinsdag 31 januari, 7 februari en 14 februari in de
gymzaal van Kindcentrum Helmond Noord.
 Donderdag 2 februari, 9 februari en 16 februari in
de gymzaal van basisschool De Vuurvogel bij de
Fonkel.
Opgeven kan t/m 30 januari door een mailtje te sturen
naar onderstaand e-mailadres. De invulstrookjes die op
school zijn uitgedeeld zijn in te leveren t/m 24 januari.
Met sportieve groet,
Combinatiefunctionaris Binnenstad / Oost
René Taal: renetaal@jibbhelmond.nl

Let op:
De kast met gevonden voorwerpen wordt eind
januari helemaal leeggehaald en dan gaat alles
weg. Dus bent u iets kwijt; kom op tijd even
kijken.

