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Beste ouders,
Hier is weer de OUDERKRANT; nummer 3 alweer van
dit schooljaar. De herfstvakantie komt eraan en wij
willen u graag informeren over de activiteiten in deze
vakantie en natuurlijk alle andere belangrijke dingen
van onze school. Het kost maar 5 minuutjes van uw tijd
om deze krant door te lezen maar dan bent u wel
helemaal op de hoogte.
Ingeborg Schrama, directeur

HERFSTVAKANTIE
Van maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober is het
weer herfstvakantie. In de herfstvakantie zijn er allerlei
leuke dingen te doen en te beleven. Hierover leest u
meer in deze ouderkrant. School weer open: maandag
22 oktober. Alvast voor iedereen een hele gezellige en
mooie week! Lekker genieten als het kan!

RABOJEUGDLAND
Ook deze herfstvakantie organiseert Stichting
RaboJeugdland voor kinderen van groep 3 t/m 8
wederom het sport-, spel- en doefestijn RaboJeugdland.
Tijdens RaboJeugdland kun je kiezen uit circa 30
verschillende activiteiten zoals o.a. rijden op de
rodeostier, spelletjes spelen op de Wii, circusschool,
darten, knutselen, dansen, RaboFietsTour, trampoline
springen, allerlei behendigheidsspelletjes, schminken,
spijkerbroek hangen, klapbanden spel, beklimmen hoge
wand, haargel maken, enz. Teveel om op te noemen.
Dit evenement vindt plaats van dinsdag 16 t/m vrijdag
19 oktober in sporthal “De Braak” aan de Wethouder
Ebbenlaan 30 in Helmond. U heeft inmiddels de
uitgebreide informatie hierover ontvangen.

RAPPORTEN EN GESPREKKEN
Het eerste rapport van dit schooljaar, een kort rapport,
krijgt uw kind mee naar huis op vrijdag 26 oktober.
Hierna zal ook een oudergesprek plaatsvinden.
Het gaat om een “eerste indruk”, nu uw kind een kleine
twee maanden in de nieuwe klas zit.

Vandaag krijgt uw kind alvast een uitnodiging mee voor
het oudergesprek dat zal plaatsvinden op maandag
29 oktober of dinsdag 30 oktober. Tijdens beide
avonden staat de koffie en thee voor u klaar in de aula.
Wij hopen u dan te zien.

KINDERBOEKENWEEK 2012: “HALLO WERELD!”
Meteen vanaf de feestelijke opening op maandag
1 oktober is er op onze school enthousiast rondom het
Kinderboekenweek-thema gewerkt. Alle groepen
hebben zich verdiept in een land of cultuur. Er werd
gelezen en geluisterd, geknutseld, geschreven en
getekend. Over
China en
Egypte, over
Marokko, de
Indianen en
Chinezen.
Het prachtige
Kinderen voor
kinderen-lied:
“Hallo Wereld”
was regelmatig te horen.
Vrijdag 5 oktober was een heel speciale dag: een
WERELDDAG; vol spel en dans! In elk lokaal kon je wat
beleven: Zumba dansen, een wereldquiz, je naam in het
Chinees schrijven, spelen in the jungle, Marokkaanse
thee drinken, tangram spelen en baklava proeven.
Dat was echt genieten!
Natuurlijk was er ook tijd voor meer Kinderboekenweekactiviteiten. De oudere kinderen hebben voorgelezen
aan de jongere kinderen en de voorleeskampioenen van
de groep zijn gekozen. Inmiddels is ook onze
schoolkampioen bekend. Op onze website kun je er
meer over lezen.
Donderdagmiddag 11 oktober stonden de deuren van
de klassen wijd open. Alle kinderen en ouders waren
welkom om een kijkje te komen nemen. Mooi, om te
zien wat deze ontmoeting met andere culturen deze
weken teweeg heeft gebracht!
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HOOFDLUISCONTROLE
Op woensdag 24 oktober vindt er in de groepen 1-2-34 weer een hoofdluiscontrole plaats. Wij vragen u hier
rekening mee te houden. Dus geen vlechten, staartjes
enz., maar graag de haren los.

OUDERVERENIGING: JAARBIJDRAGE
Bij deze ouderkrant zit ook een schrijven voor de
jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De voorkeur gaat uit
naar betaling via eenmalige machtiging. Hiertoe dient u
het bijgevoegde incassoformulier in te vullen en in de
witte brievenbus te stoppen naast de hoofdingang.
Contant betalen op school mag wel maar liever hebben
wij dit niet. De makkelijkste en veiligste manier is toch
om het per bank te doen. U mag het natuurlijk wel zelf
overschrijven op onze rekening. Het rekeningnummer is:
49.64.94.414.

KAST MET GEVONDEN VOORWERPEN
Bij de ingang van de kleuters staat een witte kast met
daarin gevonden voorwerpen. Hierin leggen we alle
spullen die we in de gangen vinden of die erg lang op de
kapstokken blijven liggen, maar ook spullen die in de
gymzaal achter blijven. We vinden ook erg veel
broodtrommels en fruitbakjes. We willen u daarom
nogmaals vragen om de naam van uw kind duidelijk te
noteren op de trommels en bakjes, zodat we ze gewoon
aan uw kind terug kunnen geven.
Let op: De kast met gevonden voorwerpen wordt op de
vrijdag na de herfstvakantie helemaal leeggehaald en
dan gaat alles weg. Dus bent u iets kwijt; kom op tijd
even kijken. Er ligt weer genoeg in de kast.

KINDERPOSTZEGELACTIE
Ook de kinderen uit groep 8 van onze school hebben
meegedaan aan De Kinderpostzegelactie 2012 met als
thema “Geef kinderen een veilig thuis”. Deze actie liep
van 26 september t/m 5 oktober. De kinderen zijn
enthousiast langs de deuren gegaan en hebben dit jaar
ontzettend veel verkocht. Super gedaan!!
Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd
projecten waarin de veiligheid en ontwikkeling van
kinderen centraal staan.

De stichting kinderpostzegels vindt het belangrijk
kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten.
Omdat ook hier geldt: voor kinderen, door kinderen.

NIEUW: BLOKFLUITLES HMC
Het Helmonds Muziek Corps start na de herfstvakantie
weer met blokfluitles. De blokfluit is een zeer geschikt
instrument om kinderen op een eenvoudige en
plezierige wijze de basiskennis van muziek te leren en
het plezier van muziek maken te laten ervaren. In 30
wekelijkse lessen wordt op speelse wijze aangeleerd
noten te lezen en ritmes en melodieën te spelen.
Naast blokfluitlessen wordt er ook kennisgemaakt met
andere harmonie-instrumenten. De cursus wordt
afgesloten met een klein optreden, waarbij een
getuigschrift wordt uitgereikt. De lessen zijn speciaal
geschikt voor kinderen van groep 4 en groep 5.
De kosten bedragen € 150,00 inclusief gebruik van een
blokfluit en lesmateriaal. Leerlingen moeten wel zelf
een A4 map aanschaffen. De lessen zullen op dinsdag
plaatsvinden van 18.00 tot 18.30 uur in het HMC
gebouw, Azalealaan 42. Aanmelden of meer
informatie? U kunt contact opnemen met Sandra
Broers, telefoon 513320 of mail naar:
info@helmondsmuziekcorps.nl.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
 Namens de sportcommissie:
Herfst zaalvoetbaltoernooi
Ook onze school doet met 4 teams mee aan het
herfst zaalvoetbaltoernooi in de City sporthal:
Groep 8
: maandag 15 oktober – 1 team
Groep 6
: woensdag 17 oktober – 2 teams
Groep 3/4 : vrijdag 19 oktober – 1 team.
Let op: onze sportcommissie gaat er natuurlijk van uit
dat ieder kind ook echt en op tijd aanwezig zal zijn
op de dag van spelen. Niemand kan zomaar
wegblijven en afmelden kan ook niet. Het is immers
vakantie. Dus wij rekenen graag op iedereen! Heel
veel plezier en succes!
 Namens de activiteitencommissie:
Halloween-tocht
De activiteitencommissie organiseert ook dit jaar
weer een Halloween-tocht voor de groepen 1 t/m 8
op woensdagavond 31 oktober. Meer informatie over
deze activiteit vindt u in de bijlagen bij deze
ouderkrant.

