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Beste ouders,
Alweer een ouderkrant van onze school; nummer 9
van dit jaar. We brengen u graag weer even op de
hoogte van het laatste nieuws van onze school.
Ingeborg Schrama, directeur

VERKEERSVEILIGHEID RONDOM SCHOOL
We vragen nogmaals uw aandacht voor de
verkeersregels rondom school. Deze zijn opgesteld om
gevaarlijke situaties te voorkomen, zoals opstopping bij
de brigadiers door tweerichtingsverkeer, verkeerd
geparkeerde auto’s, op verkeerde plaatsen oversteken,
etc. Daarom alles weer even op een rijtje:
Geef als ouder het goede voorbeeld door over te
steken bij de brigadiers!!
Fietsers stappen af vóór oversteekplaats en kunnen
het trottoir op tussen de gemarkeerde paaltjes.
Fietsers gaan op dezelfde plek de weg weer op als de
school uit is. Als de brigadier op straat staat kunnen
de fietsers ook de weg op.
Auto’s rijden via de Montgolfierstraat naar school en
rijden rond via de van Weerden Poelmanstraat.
Als auto’s vanuit de Icarusstraat komen (langs de
gymzaal) slaan ze rechtsaf, zodat er geen opstopping
komt bij de brigadiers.
Als er een brigadier op straat staat stoppen de auto’s
vóór de witte streep!
Voor de gehele Montgolfierstraat en Icarusstraat
geldt een parkeerverbod aan de rechterkant (kant
van de school). Dit betekent dus: stoppen, kusje, kind
uit laten stappen en weer aanrijden.
Dit bevordert ook de doorstroom.
Let bij het openen van het autoportier ook goed op of er
een fietser aankomt. Een ongeluk zit in een klein hoekje!
Zeker nu het mooie weer er weer aankomt fietsen veel
leerlingen zelfstandig naar school.
Uiteindelijk zorgen we samen voor de veiligheid van
onze kinderen.
Wij hopen op ieders medewerking!!

KONINGSSPELEN
Alle kinderen zijn al druk bezig met de voorbereidingen
voor de Koningsloop. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn
sponsoren aan het zoeken en wat wij zo horen gaat dit
al erg goed!! Ook de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn al
druk bezig. We hebben al een hele winkel op school vol
met producten!! Fijn!! BLIJF MEEBRENGEN!!
Naast levensmiddelen zijn we ook blij met verzorgingsproducten zoals tandenpasta en shampoo.
Wij hopen u allen te zien op vrijdag 26 april.

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK
We vinden het belangrijk om te weten hoe u denkt over
onze school en het onderwijs dat we geven aan uw kind.
Alle ouders zijn eind maart uitgenodigd om deel te
nemen aan een oudertevredenheidsonderzoek.
Er zijn nog veel ouders die het niet hebben ingevuld en
om een goed beeld te krijgen van de mening van ouders,
is het fijn als zoveel mogelijk ouders deelnemen.
Invullen kan nog t/m a.s. maandag. Mocht u geen e-mail
ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met
school voor een persoonlijke inlogcode.

GROEP 1 ZOEKT GLAZEN POTJES
De groepen 1 zijn op zoek naar glazen potjes, het liefste
zonder etiket. We zouden deze graag zo snel mogelijk
ontvangen. Kunt u ons helpen?
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EXTRA LUIZENMOEDERS/VADERS GEZOCHT
Hierbij een dringende oproep voor luizenmoeders of
vaders. We zijn op zoek naar ouders die elke woensdag
na een vakantie de kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen
controleren op hoofdluis en eventueel ook op andere
dagen als er in een klas luizen zijn gevonden. Als u wat
van uw tijd kunt missen laat het ons dan weten.
We zouden er ontzettend mee geholpen zijn.
U kunt zich aanmelden bij juffrouw Mijke van Lieshout
of Franklin Mansvelders.

THIJS GOVERDE OP BEZOEK
Op 28 maart is Thijs Goverde aanwezig geweest in de
groepen 7. De schrijver vertelde veel over zijn boeken.

Jim heeft een gele met groene tekening gemaakt met
als titel: “de b.h.r.2013. of bejaarden helper”.
Breng uw stem uit op deze inzending!! U hoeft alleen
maar uw e-mailadres in te vullen. U krijgt dan een
e-mail met daarin een link om uw stem te bevestigen.
Groetjes Jim

30 APRIL KROONTJESPARADE 2013 IN DE
BOSCOTONDOTUIN
Kom met een leuke, zelfgemaakte KROON naar de
kindervrijmarkt in de Boscotondotuin.
Koninginnedag 2013 is toch een bijzonder jaar dus daar
hoort een bijzondere KROON bij. Om 13.00 uur is er een
“kronenshow” op het podium. Er zijn voor de drie
mooiste kronen een prijs te winnen.
Doe je best!!

HARRY WEERTS STELT ZICH VOOR
Beste ouders, buurtbewoners,

“De kinderen hadden dan ook veel vragen.
Hij gaf toen zonder moeite een vol antwoord.
Hij speelde en vertelde over het boek “Donderkat” en
hij deelde op het einde handtekeningen uit.
We vonden het super leuk!”
Groetjes Marente en Tionne groep 7b

STEM ALLEMAAL OP JIM VAN HOUT (5A)
Jim heeft meegedaan met het slimste idee en heeft nu
stemmen nodig. Hij vraagt uw hulp.
Ga naar:
http://www.braintrigger-challenge.nl/opdrachten/
overige/jouw-slimste-idee/inzendingen/1844

Mijn naam is Harry Weerts. Sinds kort ben ik de razende
reporter die namens het Eindhovens Dagblad het nieuws
volgt in de wijk Helmond-Oost. Voor mij als journalist is
vooral het nieuws “van de straat” interessant. Ik hoor
graag leuke verhalen van de mensen uit de wijk.
Viert iemand een jubileum? Opent een nieuwe winkel
zijn deuren? Heeft iemand iets bijzonders bereikt of
gewonnen? Is er overlast of wil iemand iets kwijt over
iets wat hem aan het hart gaat? Ik hoor het graag.
Een journalist kan niet zonder tips. Ik stel daarom alle
goede suggesties op prijs. Bewoners van Helmond-Oost,
of andere personen die iets interessants te melden
hebben over deze wijk, kunnen mij bereiken via de
telefoonnummers 06-49753693 of 0492-548032 of
anders via mijn e-mailadres: hweerts@gmail.com.
Hartelijk dank voor alle goede ideeën en hopelijk tot
snel.
Met vriendelijke groeten,
Harry Weerts

