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Beste ouders,
Hier is dan weer de ouderkrant van onze school;
nummer 13 van dit jaar. Het duurt nog maar drie
weken en dan is het zomervakantie. Het gaat dus
alweer heel erg snel. Lees daarom snel deze
ouderkrant, waar onze activiteiten en evenementen
van de laatste weken in vermeld staan.
Ingeborg Schrama, directeur

TREKTOCHT GROEP 7
Deze week zijn beiden groepen 7 op trektocht
geweest. Ze hebben de dagen doorgebracht in
Someren-Heide en hebben diverse excursies gedaan en
boerenbedrijven bezocht. Een belangrijk onderdeel van
deze 3 dagen was natuurlijk ook het samen werken,
elkaar helpen en 3 dagen alles met elkaar delen.
Het was samen fietsen, samen eten, samen slapen en
natuurlijk ook veel samen lachen.

U ontvangt de uitnodiging volgende week vrijdag 15 juni.
Wilt u zelf graag een gesprek, kom dan voor vrijdag 15
juni even langs bij de leerkracht om een afspraak te
maken.

KLASSENVERDELING SCHOOLJAAR 2012 - 2013
Hieronder ziet u de klassenverdeling van het komend
schooljaar:
Groep 1a - meneer Gerard Reniers
Groep 1b - juffrouw Sandra van den Heuvel en
juffrouw Ria Teeuwen
Groep 1c - juffrouw Sandra Raaijmakers
Groep 2a - juffrouw Eveline van Hoof en
juffrouw Anja Berkers
kinderen nu in diverse groepen 1

Groep 2b

- juffrouw Laura Bosmans en juffrouw
Jorien Slegers

Taalklas

- juffrouw Marleen van de Mortel
- juffrouw Kim Vlemmings

kinderen nu in diverse groepen 1

Groep 3a

nieuwe verdeling huidige groepen 2

Groep 3b

GROEP 8 OP SCHOOLKAMP
Zoals ieder jaar gaan de groepen 8 een week op kamp.
Groep 8a van meneer Tim vertrekt op maandag 11 juni
en groep 8b van meneer Fred gaat een week later,
maandag 18 juni. Zo’n schoolkamp duurt een hele week;
de kinderen komen op vrijdagmiddag weer terug,
meestal rond 3 uur. Allebei de klassen gaan weer naar
Geysteren aan de Maas (bij Wansum) waar ze een
gezellige en hopelijk ook onvergetelijke week zullen
beleven als afsluiting van hun basisschooltijd.
Ze zullen er allemaal zeker van genieten. Veel plezier
alvast allemaal.

nieuwe verdeling huidige groepen 2

Groep 4a

- meneer Robert Noijen
kinderen nu in groep 3b juffrouw Renske en
juffrouw Ini

Groep 4b

- meneer Patrick Manders
kinderen nu in groep 3a juffrouw Manon en
juffrouw Kim

Groep 5a

- juffrouw Maike van Dijk

Groep 5b

- juffrouw Manon van der Zanden en
juffrouw Margareth van Erp

kinderen nu in groep 4a meneer Robert

kinderen nu in groep 4b juffrouw Chantal

Groep 6a

- meneer Johny Vogels (hij vervangt het
ziekteverlof van juffrouw Marjolein)
kinderen nu in groep 5a juffrouw Emily en
juffrouw Mechteld

LAATSTE RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
Op dinsdag 26 juni ontvangen alle kinderen van onze
school hun laatste rapport. Voorafgaand aan dit rapport
houden wij op maandag 25 juni oudergesprekken voor
enkele kinderen. Het gaat hierbij om kinderen, waarvan
de leerkracht graag het rapport wil toelichten aan de
ouders.

- juffrouw Renske Geurts en juffrouw
Floortje Dijckmans

Groep 6b

- juffrouw Josanne van der Heijden

Groep 7a

- juffrouw Ines van den Boogaart

Groep 7b

- juffrouw Diny Leijte en juffrouw
Emily Elsendoorn

kinderen nu in groep 5b meneer Patrick
kinderen nu in groep 6b juffrouw Josanne

kinderen nu in groep 6a juffrouw Maike
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Groep 8a

- meneer Tim Verberne
kinderen nu in groep 7b juffrouw Diny en
juffrouw Margareth

Groep 8b

- meneer Fred de Locht (en op maandag
juffrouw Mechteld van Oorschot)
kinderen nu in groep 7a juffrouw Ines







Studiedagen
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Studiedag
 Zomervakantie

:
:
:
:
:
:

dinsdag 2 en woensdag 3 april
29 april t/m 10 mei
donderdag 9 mei (meivakantie)
20 mei
dinsdag 21 mei
1 juli t/m 9 augustus

WENMIDDAG GROEPEN 1 T/M 5

VANUIT DE OUDERVERENIGING

Maandag 25 juni aanstaande houden we ’s middags de
jaarlijkse wenmiddag in de nieuwe klas van het volgende
schooljaar. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 5
schuiven alvast een keertje door naar hun nieuwe
meester of juf. De kinderen mogen vanaf 13.05 uur
meteen naar hun nieuwe klas gaan. Ook de nieuwe
kleuters zijn die middag op school.

Tijdens de jaarvergadering van de Oudervereniging van
woensdag 23 mei jl.,
heeft voorzitter dhr.
Joost Roffelsen de
voorzittershamer
overgedragen aan dhr.
Angelo van den Heuvel.
Joost heeft deze functie
ruim 5 jaar met veel
enthousiasme en
integriteit vervuld.
Wij bedanken Joost voor
zijn inzet en prettige
samenwerking en
wensen Angelo
veel succes toe in zijn
nieuwe rol.

EVENEMENTEN EINDE VAN DIT SCHOOLJAAR
In het kort nog even alles op een rijtje:
 Kamp groep 8a
: ma 11 juni t/m vrij 15 juni
 Kamp groep 8b
: ma 18 juni t/m vrij 22 juni
 Schoolreisje
: di 12 juni
 Kleutermusical
: ma 18 juni en di 19 juni
 Wenmiddag
: ma 25 juni (groep 1 t/m 5)
 Oudergesprekken : ma 25 juni
 Rapporten
: di 26 juni
 Talententent en
dankjewel ochtend: woe 27 juni
 Musical groep 8a : woe 27 juni
 Musical groep 8b : do 28 juni
 Laatste schooldag : vrij 29 juni

JIBB-BEACH
Ben jij al toe aan zon, zee, strand en sport? Dan is Jibb
op zoek naar jou! Schrijf je samen met een vriendje,
vriendinnetje, broertje, zusje of alleen in voor het RVC
beachvolley-evenement! Een hele middag beachgames
in het zand!

SCHOOLVAKANTIES 2012 - 2013
De schoolvakanties en ook de studiedagen voor het
komende schooljaar zijn inmiddels bekend:
 Start
: maandag 13 augustus
 Teamdag
: vrijdag 21 september
 Studiedag
: woensdag 10 oktober
 Herfstvakantie
: 15 oktober t/m 19 oktober
 Studiedag
: donderdag 6 december
 Kerstvakantie
: 24 december t/m 4 januari
 Carnaval
: 11 februari t/m 15 februari
 Studiedag
: maandag 18 februari
 2e paasdag
: maandag 1 april

Belangrijke informatie:
Datum
: zaterdag 9 juni 2012
Tijd
: 13:00 - 16:00 uur
Locatie
: Veka sporthal Brouwhuis/Rijpelberg
Voor wie
: voor kinderen uit groep 3 t/m 8
Kosten
: € 1,- per kind
Inschrijven : stuur een mailtje met je naam, school,
klas en telefoonnummer naar
activiteiten@jibbhelmond.nl

