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Beste ouders,

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS

De lente is alweer begonnen en over een paar weken
is het Pasen; tijd voor een volgende ouderkrant.
Het is nummer 10, datum 28 maart 2014.
Leest u hem even door dan bent u weer helemaal op
de hoogte.

Het inschrijven van nieuwe kleuters kan door het hele
jaar heen. Maar er is ook een speciale inschrijfweek:
dinsdagochtend 1 april, donderdagmiddag 3 april en
vrijdagochtend 4 april.
Kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden zijn in
deze week met hun ouders van harte welkom om een
ochtend of middagje naar onze school te komen.
Gezellig rondkijken en een beetje meedoen om alvast te
wennen aan de grote basisschool. We kunnen dan ook
meteen de inschrijving verzorgen. Hebt u een kleuter
aan te melden? Zet het op de kalender en zeg het ook
aan anderen, want niet iedereen krijgt deze ouderkrant.
Breng het sofinummer mee naar school en zorg svp dat
u van beide ouders de opleidingen weet.

LET OP: woensdag 9 april is er een extra vrije dag voor
alle kinderen van groep 1 t/m 8 in verband met een
studiedag voor de leerkrachten van de school.
De school is deze dag gesloten.
Ingeborg Schrama, directeur

PASEN
Over drie weken is het Pasen. Als katholieke school
besteden we hier ook aandacht aan.
Vrijdag 11 april gaan we met de kinderen weer
paasstokken maken. De kinderen van de groepen 5, 6,
7 en 8 helpen hierbij de kinderen van de groepen 1, 2,
3 en 4. Voor deze leuke activiteit zijn we echter nog op
zoek naar paasversieringen, zodat de takken er mooi
uit komen te zien. Denk bijvoorbeeld aan: veertjes,
nepeitjes, kuikentjes en bloemetjes.
Wij danken u hartelijk!
Op Goede Vrijdag is er gewoon les en is de school uit
om 12.30 uur. Op maandag 21 april (2e Paasdag) zijn
alle kinderen van groep 1/tm 8 vrij.
Meivakantie: van maandag 28 april t/m vrijdag 9 mei.

UITSLAGEN VAN DE CITO EINDTOETS
De kinderen van groep 8 hebben begin maart de
uitslagen gekregen van de Cito eindtoets. Onze
leerkrachten vinden deze uitslagen over het algemeen
goed passend voor ieder kind. Of een kind met deze
uitslag ook wordt toegelaten tot de school van zijn/haar
keuze hangt hier niet van af. Het schooladvies, dat alle
ouders in februari hebben meegekregen, geeft de
doorslag.

AFSLUITING SCHOOLPROJECT: HELLEMOND KEI
SKON!!
Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen weken hebben wij op school gewerkt over
Helmond. We zijn op excursie geweest, we hebben
Hellemondse woorden geleerd. We hebben wat over de
geschiedenis van de stad geleerd. En nog veel meer……
Op donderdag 3 april hebben we de afsluiting van dit
project. Daarbij zijn alle ouders, opa’s en oma’s van
harte welkom. Wij vragen u om uiterlijk half 3 in de aula
aanwezig te zijn. Bert Kuijpers zal deze middag een
Helmonds gedicht voor komen lezen.
Daarnaast zijn we erg trots op het feit dat de
Burgemeester heel graag een kijkje op onze school wil
komen nemen. Zij zal de tentoonstelling van deze
middag openen. Super dus.
Als de opening in de aula geweest is mogen alle ouders
en opa’s en oma’s door de school een kijkje komen
nemen.
Dus graag tot donderdagmiddag 3 april om 14.30 uur in
de aula. En voor de ouders die niet bij de opening
aanwezig kunnen zijn: wij vinden het leuk als u na
school even in de klas komt kijken.
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NATIONALE PANNENKOEKDAG
Vandaag is het Nationale Pannenkoekdag. Dat betekent
heerlijk smikkelen en smullen van pannenkoeken met
spek of kaas of warme kersen.
Nationale Pannenkoekdag is natuurlijk vooral de dag
dat basisscholen bakken voor ouderen. Ook onze school
doet hieraan mee. De leerlingen uit groep 8 organiseren
vandaag, met hulp van juffen en meesters een
pannenkoekfeest voor ouderen in de buurt. Er worden
zo’n 40 ouderen verwacht. Onder het motto “Bak mee
voor ouderen!” zetten we zo onze opa's en oma's in het
zonnetje met zelfgebakken pannenkoeken!

U kunt uw spullen direct bij hen afgeven, zodat er niets
de school in hoeft te komen.
U kunt kwijt: kleding, schoenen, speelgoed.
Doe ook mee; u steunt hiermee een goed doel en
bovendien: het levert ook geld op! Geld dat de school
NIET voor zichzelf wil hebben, maar direct in de kas stort
van onze Oudervereniging. En daar heeft ieder kind dan
weer profijt van met …Sinterklaas, Carnaval, schoolreisje
en noem maar op. Data kledinginzameling:
 Donderdag 3 april 2014
 Donderdag 26 juni 2014.

SCHOOLVAKANTIES 2014 - 2015
STICHTING OPKIKKER
Luc Swinkels uit groep 1c is ambassadeur van Stichting
Opkikker, o.a. omdat zijn zusje Anouk ongeneeslijk ziek
is. Om ernstig zieke kinderen, zoals Anouk, met hun
familie een gezellige dag te kunnen laten beleven,
zamelt de Stichting Opkikker oude mobieltjes in. Wilt u
Stichting Opkikker helpen, lever dan uw oude mobieltjes
in bij ons op school. Er staat een grote doos voor bij de
balie en één op de kast bij de kleuteringang.
Dankjewel namens Luc en Anouk en natuurlijk Stichting
Opkikker.

De schoolvakanties voor het komende schooljaar zijn
inmiddels bekend:
 Start:
maandag 25 augustus
 Herfstvakantie: 20 oktober t/m 24 oktober
 Kerstvakantie: 22 december t/m 2 januari
 Carnaval:
16 februari t/m 20 februari
 2e paasdag:
6 april
 Meivakantie:
27 april t/m 8 mei
 Hemelvaart:
14 en 15 mei
 2e Pinksterdag: 25 mei
 Zomervakantie: 20 juli t/m 28 augustus.

INFORMATIEAVONDEN PASSEND ONDERWIJS
SPORTCARROUSEL VOLWASSENEN
De komende weken zullen verschillende verenigingen en
sportorganisaties hun deuren voor u openen om u (in de
meeste gevallen) gratis te kunnen laten proeven van hun
sport. Denk hierbij aan fitness, wandelen, zwemmen,
ouderengym, valpreventie, zelfverdediging, voetbal en
jeu-de-boules. Heeft u ook interesse om structureel,
maar wel vrijblijvend en gratis, wekelijks met de
buurtsportcoach te bewegen? Geef u dan op!
Dit kan digitaal of via het strookje op de losse brief bij
deze ouderkrant.

Per 1 augustus 2014 gaat de nieuwe wet op “Passend
Onderwijs” in werking. Zie voor meer informatie onze
ouderkrant van 14 maart jl.

KLEDINGINZAMELING

Om u te informeren over de manier waarop het nieuwe
samenwerkingsverband met de nieuwe regelgeving om
wil gaan, worden er nog twee informatieavonden
georganiseerd, aanvang is telkens 20.00 uur:
● Dinsdag 1 april:
Gerardushuis
Parkstraat 2
5752 AP Deurne.
● Donderdag 3 april:
De Brug
Arkweg 3
5731 PD Mierlo.

Enkele keren per jaar is er een kledinginzameling van
oude kleding hier op school. Dit wordt gedaan door de
firma Cox. De firma Cox is op deze dagen vanaf 8.00 uur
’s morgens aanwezig.

Wanneer u een van deze vier avonden wilt bezoeken
kunt u zich inschrijven via de website: www.aanmeldenswv3008.nl waarin u aangeeft op welke avond u
aanwezig wilt zijn.
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THEMABIJEENKOMSTEN CJG HELMOND
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond organiseert
een reeks van drie bijeenkomsten vanuit het thema
Positief Opvoeden:
 22 mei: “De kracht van Positief Opvoeden”
 12 juni: “Het vergroten van zelfvertrouwen bij
kinderen”
 26 juni: “Veerkracht bij kinderen bevorderen”.
De bijeenkomsten vinden plaats in wijkhuis De Brem,
Rijpelplein 1 te Helmond. Tijdstip is van 19.30 tot 21.30
uur. Aanmelden voor een bijeenkomst kan via
info@cjghelmond.nl of 0800-5566555. Vermeld daarbij
om welke bijeenkomst(en) het gaat. Via de website van
het CJG Helmond is aanmelden ook mogelijk:
www.cjghelmond.nl. Wilt u graag wat meer informatie,
bij onze administratie is van elke bijeenkomst een flyer
beschikbaar.

“SNEEUWWITJE IN HET ANNATHEATER
Van 29 maart t/m 6 april speelt Jeugdtheaterschool
Annatheater het sprookje “Sneeuwwitje” in het
Annatheater in Helmond.
In juni 2013 zijn 9 getalenteerde jongeren na audities
aangenomen voor de productiegroep van onze
Jeugdtheaterschool. Ondersteund door een
professioneel team voor de regie, decor, muziek,
kostuums, licht- en geluidstechniek, worden de sterren
van de hemel gespeeld.
Iedereen kent het sprookje van Sneeuwwitje.
Tweehonderd jaar geleden werd het opgetekend door
de gebroeders Grimm. Het verhaal zelf is veel ouder en
bevat oeroude thema’s. Sneeuwwitje is een klassieker.
In ons toneelstuk gaan we terug naar het tijdloze
sprookje. Daardoor lijkt het soms opeens of Sneeuwwitje
en haar zeven dwergen ook in de 21ste eeuw hadden
kunnen leven.
Spel: Emma Bastiaansen, Pepijn van den Berg, Iza van
Blokland, Romy van Hees, Teun Hermans, Yasmine
Peeters, Elise Vogels, Bart van de Voort en Vivica
Wildenberg.

Regie: Lavínia Germano.
Data: zaterdag 29 en zondag 30 maart, woensdag 2,
zaterdag 5 en zondag 6 april.
Aanvang: zaterdag en woensdag: 19.30 uur, zondag
15.00 uur.
Entrée: € 7,50.
Reserveren: reserveren@annatheater.nl of via
telefoonnummer 06-28104333.
Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg ter
hoogte van het NS-station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Telefoon: 0492-475255, e-mail: info@annatheater.nl
www.annatheater.nl.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Ouderbijdrage
Er zijn nog enkele ouders die de vrijwillige ouderbijdrage
niet hebben voldaan. Deze ouders krijgen vandaag een
brief mee met het verzoek alsnog de ouderbijdrage te
betalen. Dit kan door het te betalen bedrag contant op
school af te geven in een envelop met vermelding van de
naam van uw kind(eren) of via een eenmalige
machtiging.

Sjoeltoernooi 11 april
Vrijdag 11 april organiseert de activiteitencommissie een
sjoeltoernooi voor de groepen 1 t/m 4 van 18.00-20.00
uur. Deelname kost € 0,50 en een team bestaat uit
1 ouder en een kind. Inschrijven kan nog t/m 2 april.

Schoolvoetbaltoernooi in de meivakantie
Locatie: Bruheze sportpark Espendonk
Data:
Maandag 28 april - groep 7/8 gemengd
Dinsdag 29 april - groep 5/6 gemengd
Donderdag 1 mei - groep 7/8 en 5/6 meisjes
Vrijdag 2 mei
- groep 3/4 gemengd.
Natuurlijk vinden de kinderen het erg gezellig als ze
toegejuicht worden vanaf de lijn! Kinderen: zorg er
voor dat je op tijd bent. We kunnen niemand missen!
Succes alvast allemaal!

