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Beste ouders,
Hier is weer de OUDERKRANT, nummer 2 van dit
schooljaar. Inmiddels is iedereen weer gewend aan het
ritme van alledag. Ook de kinderen hebben hun plekje
gevonden in de nieuwe klas. Tijd om u even op de
hoogte te brengen van het laatste nieuws van onze
school. Denkt u ook nog aan het teruggeven van de
rapportmappen!
LET OP:
Vrijdag 20 september extra vrije dag voor alle
kinderen van groep 1 t/m 8 in verband met onze
jaarlijkse teamdag. De school is deze dag gesloten.
Ingeborg Schrama, directeur

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Een aantal weken geleden hebben we verkiezingen
gehouden en mochten de ouders een keuze maken uit
4 kandidaten. Dit hebben veel ouders gedaan.
Dank je wel daarvoor. Alle kandidaten hebben stemmen
gekregen. Tineke Vincent had er iets meer dan de
anderen en daarom gaat Tineke, namens de ouders,
zitting nemen in de MR.

GROENE VOETSTAPPEN
Het begint inmiddels een traditie te worden: de derde
week van september is het voor de scholen Groene
Voetstappenweek, ook voor onze school! Zoveel
mogelijk kinderen in Helmond, maar ook in de rest van
de wereld, gaan van 16 t/m 20 september te voet, op de
fiets of een andere duurzame manier naar school.
Enerzijds om aandacht te vragen voor het klimaat, maar
ook om de veiligheid rond school te verbeteren en om
aan de gezondheid te denken.
Tijdens de actieweek ontvangen de leerlingen van de
deelnemende scholen voor elke heen- en/of terugreis
die te voet, per fiets of op een andere duurzame manier
wordt afgelegd één Groene Voetstapsticker, die zij in
een stickerboekje kunnen plakken.

Na afloop van de
actieweek geeft
de school het
aantal verzamelde
voetstappen en
deelnemende
kinderen door aan
Duurzaam Helmond. De school met gemiddeld het
meeste aantal voetstappen per leerling ontvangt de
Groene Voetstappen wisseltrofee tijdens een feestelijke
bijeenkomst. Dit is niet zomaar een beker, maar eentje
die gemaakt is van oude fietsbanden! Bovendien krijgt
iedere deelnemende leerling (van elke school) een kleine
herinnering aan de actie.
Op sommige scholen is het inmiddels een bekend gezicht
en hij heeft inmiddels ook zijn eigen hyvespagina:
Mr. Green! Vanochtend heeft Mr. Green, de superheld
die in Helmond de Groene Voetstappen promoot, een
bezoek gebracht aan onze school. Naast het uitdelen van
handtekeningen en mooi lachen op de foto heeft hij een
missie: hij vraagt meer aandacht voor duurzame vormen
van vervoer. En voor de kinderen betekent dit dus te
voet, met de fiets, skatend of steppend naar school.

RABOJEUGDLAND
Ook deze herfstvakantie organiseert Stichting
RaboJeugdland voor de kinderen van groep 3 t/m 8
wederom het sport-, spel- en doefestijn RaboJeugdland.
Sporthal “de Braak” is dan even geen sporthal maar een
grote feestzaal. Tijdens RaboJeugdland zijn er circa 25
activiteiten waaruit de kinderen kunnen kiezen.
Van knutselen tot fietsen, van behendigheidsspelletjes
tot het beklimmen van de TakeOut stormbaan, van
slingerbal tot spijkerbroekhangen en nog veel meer.
Meer informatie vindt u in de losse brief bij deze
ouderkrant.

OPROEP VANUIT DE KLEUTERGROEPEN
Gevraagd: kleuteronderbroekjes voor jongens en meisjes
en kleuter-joggingbroekjes voor jongens en meisjes.
Kunt u ons helpen?
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DYSLEXIE EN ANDERE LEESPROBLEMEN
Spreekster: Agnes van der Weerden, dyslexiespecialist
van OCGH Advies.
Bibliotheek Helmond-Peel organiseert in samenwerking
met OCGH Advies (Onderwijskundig Centrum Gemeente
Helmond) tweemaal een informatieve avond over het
thema “dyslexie en andere leesproblemen”.
De informatie die u tijdens deze avond krijgt, geeft
handreikingen voor ouders en leerkrachten hoe
kinderen met leesproblemen te helpen en welke
hulpmiddelen er zijn. Hierbij wordt ook aandacht
geschonken aan de speciale collectie boeken die
Bibliotheek Helmond-Peel in haar collectie heeft voor
kinderen met dyslexie. Na de pauze zal Maria Vermeer,
specialist Digitale Bibliotheek, vertellen over de nieuwste
digitale hulpmiddelen voor kinderen met dyslexie.
- Wanneer : dinsdag 17 september
Tijdstip : 20.00 – 22.00 uur
Locatie : Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
- Wanneer : donderdag 7 november
Tijdstip : 20.00 – 22.00 uur
Locatie : Bibliotheek Asten, Kerkstraat 12
Entree € 5,00 (Bibliotheekleden € 4,00 Pluspasleden
gratis toegang). Vooraf aanmelden gewenst.
Aanmelden via activiteiten@bibliotheekhelmondpeel.nl.

ACTIVITEITEN EN INFORMATIE VOOR OUDERS,
KINDEREN EN JONGEREN
Een manifestatie voor
iedereen die interesse heeft
in, of betrokken is bij
opvoeden en opgroeien:
opvoeders, kinderen en
jongeren van alle leeftijden.
Vooruitlopend op de week van opvoeding vindt in
Helmond de manifestatie JIJ… wordt spelenderWIJS
plaats. Tijdens deze dag is er een informatiemarkt, zijn
er lezingen, workshops en speelse activiteiten voor
verschillende leeftijdsgroepen. Tal van organisaties uit
Helmond en de regio werken aan deze dag mee.
…… JIJ komt toch ook?

Wanneer :
Tijdstip
:
Locatie
:
Informatie :

zaterdag 5 oktober
11.00 – 16.00 uur
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
www.cjghelmond.nl.

DE OPVOED EN OPGROEI ADVISEUR
Elke opvoeder heeft soms vragen over opvoeding.
Vaak praten opvoeders daar met elkaar over.
Maar wellicht vindt u het prettig om er eens met iemand
anders over te praten. Het is niet altijd makkelijk om
hiervoor dan de juiste persoon te vinden. Vanaf het
nieuwe schooljaar heeft elke basisschool in Helmond
daarom een vast contactpersoon voor alle vragen rond
opvoeden en opgroeien. Een zogenaamde Opvoed en
Opgroei adviseur (O&O-er).
Voor onze school is dat Fadila Yahia.
U kunt de O&O-er bereiken via f.yahia@cjghelmond.nl.
Wat kunnen deze opvoed- en opgroei ondersteuners
voor u betekenen? Bijvoorbeeld:
- Een gesprek bij u thuis of op school om uw probleem
helder te krijgen en/of u tips te geven om het
probleem aan te pakken.
- Enkele gesprekken waarin u zelf stap voor stap
ondersteund wordt en aan de slag gaat. Vaak wordt
hierbij gewerkt met de methodiek van “Positief
opvoeden”.
- Het geven van voorlichting en informatie over
onderwerpen waarmee meerdere opvoeders te
maken hebben.
Bij wat lastigere problemen gaat de O&O-er met u op
zoek naar de juiste hulp. De O&O-er gaat altijd uit van
wat u zelf wilt. Samen met u bekijkt hij/zij op welke
manier u het probleem aan kunt en wilt pakken en of en
welke andere ondersteuning daarbij eventueel nodig is.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Fadila
Yahia of kijk op www.cjghelmond.nl.
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VANUIT DE OUDERVERENIGING
Beste Ouders,
De oudervereniging van onze school organiseert jaarlijks
samen met de school diverse activiteiten in school maar
ook buiten de schooltijden om. Het groot aantal
activiteiten, hier moet u denken aan de schoolreisjes,
trektochten, Sint en Kerstvieringen, sportdagen, bieb en
kriebelmoeders, enz. kunnen niet goed georganiseerd
worden zonder hulp van vrijwilligers. Deze vrijwilligers
zijn, voor het overgrote deel, ook de ouders van onze
kinderen. Om dat alles in goeden banen te leiden had de
oudervereniging een aantal verschillende onderdelen die
deze activiteiten begeleiden. Dit waren de sportcommissie, de activiteitencommissie en de
verkeerscommissie.
Door middel van de diverse bijeenkomsten gedurende
het jaar werd het jaarprogramma afgewerkt.
De terugkoppeling vond dan plaats aan het bestuur van
de ouderverenigingen. Daarnaast doen de leerkrachten
en school ook nog een beroep op ouders bij activiteiten
binnen de klas.
Deze structuur gaan we met ingang van dit schooljaar
veranderen! Vanaf heden hebben we de 3 verschillende
commissies samengevoegd tot 1 commissie met de
naam Commissie voor buitenschoolse activiteiten.
Deze commissie wordt aangestuurd door een voorzitter
en een secretaris. Deze komen voort uit het bestuur van
de oudervereniging. Daarnaast nemen ook 2
leerkrachten en 5 ouders plaats.
De reden voor deze samenvoeging ligt hem in het feit
dat we enkele zaken beter willen doen. Dat beter doen
willen we voornamelijk terug zien in de volgende zaken:
- Een betere onderlinge communicatie.
- Een duidelijkere structuur.
- Samen verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten
die we organiseren binnen school.
- Een duidelijker en transparanter beeld creëren
voor onze achterban, alle ouders van onze
kinderen.
- Goed, snel en adequaat op en vervangen van
onderlinge taken bij ziekten, vraag naar vrijwilligers
vanuit school en een gezondere belasting van onze
vrijwilligers. Dus meer betrokkenheid van ouders
die nu nog niet of zelden betrokken zijn bij de
diverse activiteiten.

- Het streven om alle vrijwilligers activiteiten te
kunnen laten uitvoeren door ouders die op dit
moment ook daadwerkelijk kinderen op school
hebben.
- Betere doorstroming van vrijwilligers zodra hun
kinderen onze school verlaten en dus hun taak als
vrijwilliger dienen over te dragen.
- Een duidelijker aanspreekpunt zijn voor de school
en hun bestuursorganen.
- Meer en bredere betrokkenheid te krijgen van ouders
om deel uit te maken van “de school van onze
kinderen”.
De gevolgen van deze verandering zullen nog niet direct
in alles zichtbaar zijn. We dienen nog wat zaken aan te
passen en in te regelen. Hierbij moet u denken aan de
info op de website van school, inplannen van
vergaderingen, enz. Daarnaast lopen de geplande
activiteiten “gewoon” door zonder dat we in de nieuwe
samenstelling bij elkaar zijn geweest. Wij vragen
hiervoor dan ook nog even geduld en vertrouwen erop u
in de volgende ouderkrant weer een verslag te kunnen
doen van de volgende fase van dit proces. Mocht u
echter zelf nog vragen of opmerkingen hebben of wilt u
zich aanmelden als vrijwilliger dan horen wij dat graag!
Angelo van den Heuvel
Voorzitter van uw oudervereniging.

VACATURE
Beste ouders,
Naar aanleiding van het terugtreden van mevrouw
L. Meulendijks is er binnen het bestuur van de
oudervereniging een vacature ontstaan.
Wij zijn dan ook op zoek naar een actieve ouder die zich
in wil spannen voor het slagen van het nieuw ingezette
beleid. Hij of zij speelt een actieve rol binnen dit hele
gebeuren.
De oudervereniging bestaat uit 5 leden. Zij sturen de
nieuw opgezette commissie buitenschoolse activiteiten
aan en spelen daarin ook zelf een actieve rol.
Daarnaast streeft de oudervereniging er naar om een
actieve vereniging te zijn van, voor maar vooral met
ouders. De oudervereniging vergadert ongeveer 5 keer
met elkaar op school.
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Ouders die geïnteresseerd zijn in deze rol vragen wij om
u aan te melden. Dit kunt u doen via een mail naar
aenaheuvel@gmail.com.
Mocht u nog vragen hebben kunt u ook telefonisch
contact opnemen met Angelo van den Heuvel, voorzitter
van de oudervereniging.
Zijn telefoonnummer is 06-51297076.
Aanmelden is mogelijk tot 25 september.

Organigram oudervereniging
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