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Beste ouders,

HOOFDLUISCONTROLE

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.

Op woensdag 14 mei vindt er in de groepen 1 t/m 8
weer een hoofdluiscontrole plaats. Wij vragen u hier
rekening te houden. Dus geen vlechten, staartjes enz.,
maar graag de haren los.

Ingeborg Schrama, directeur

KAST MET GEVONDEN VOORWERPEN
KONINGSSPELEN 25 APRIL
Op vrijdag 25 april vieren we op school voor de tweede
keer Koningsdag. We beginnen de dag met een ontbijt.
Een gezonde bodem om lekker te kunnen sporten.
Na de gezamenlijke opening in de hal, gaan we
beginnen aan een sport en spel dag. Alle groepen gaan
samen met hun juf of meester verschillende spelletjes
doen.
Het sporten vindt plaats van 9.30 -10.30 uur waarna we
even pauzeren. Daarna gaan we van 11.00 – 12.00 uur
nog even verder. De school is gewoon om 12.30 uur uit.

MEIVAKANTIE
Vrijdagmiddag om 12.30u begint de meivakantie. De
school is dan twee weken dicht. We zien iedereen op
maandag 12 mei graag weer terug.

CONTINU ROOSTER
In de afgelopen maanden hebben we als school en als
team gekeken naar wat het invoeren van een
continurooster zou betekenen voor onze kinderen, ons
team en onze ouders. Inmiddels heeft het MT het
voorgenomen besluit om over te gaan tot invoering
van het continurooster. We zijn hiervoor het traject
gestart met de MR en het team om te bekijken in
welke vorm dat zal zijn.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en
zullen u informeren zodra er meer duidelijkheid is over
de nieuwe schooltijden en de datum waarop we die
invoeren.

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. Er liggen weer veel broodtrommels en fruitbakjes in de kast. 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 voor de meivakantie helemaal leeggehaald en
dan gaat alles weg. Dus bent u iets kwijt; kom op tijd
even kijken.

VANUIT HET OVERBLIJVEN (TSO Spring)
Wij als overblijfmoeders zijn voor het overblijven op
zoek naar speelgoed voor binnen en voor buiten. Heeft
u thuis nog spullen liggen die u niet gebruikt? Dan zijn
wij er erg blij mee.
Verder zit bij deze ouderkrant een bijlage met alle
informatie over het overblijven op school.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Sjoeltoernooi 11 april
De kinderen vormden samen met een ouder een team.
Het toernooi werd gespeeld over 2 rondes.
Er werd fanatiek meegedaan door ouder en kind.
De winnaar van groep 1-2 is Sem geworden, en de
winnares van groep 3-4 is Yfke. Het was een geslaagd
sjoeltoernooi.
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Avondvierdaagse
De avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van 21 t/m
24 mei. De inschrijfformulieren zijn als bijlage
bijgevoegd bij deze ouderkrant.

DE TAFEL VAN EEN

Schoolvoetbaltoernooi in de meivakantie

Ben je toe aan een volgende stap, maar weet je niet
precies wat je wilt en waar je moet beginnen? De tafel
van één helpt je op weg. Het zijn gesprekken tussen
zes vrouwen die niet werken. Je komt vijf ochtenden
bij elkaar aan een gezellige en inspirerende tafel om,
onder begeleiding van een tafelbuddy, te praten over
jezelf en je toekomst. Het levert je altijd wat op!

Locatie: Bruheze sportpark Espendonk
Data:
Maandag 28 april - groep 7/8 gemengd
Dinsdag 29 april - groep 5/6 gemengd
Donderdag 1 mei - meisjes groep 7/8
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!

SPORTCARROUSEL VOLWASSENEN
Iedere woensdagochtend wandelen door Helmond
De buurtsportcoach Marloes Faesen van Stichting Jibb
brengt graag de inwoners van Helmond Oost in
beweging. Om dit op een laagdrempelige en kosteloze
manier te doen gaan de buurtsportcoaches iedere
woensdag met u wandelen!
De eerste wandeling begint bij de Leonardus
Speeltuin. Vanuit daar maken we een mooie kleine
wandeling naar en door de bossen (ongeveer 5 km).
De daarop volgende wandelingen worden, wat betreft
locaties, tempo en afstand, naar wens van de
deelnemers ingevuld.
Met genoeg deelnemers kunnen we de groep splitsen
op niveau en tempo. Niet alleen is wandelen gezond,
maar het is ook lekker om even je hoofd te legen in de
frisse buitenlucht en nieuwe mensen te ontmoeten.
Doet u ook mee?
We starten iedere woensdag om 10.30 uur. Iedereen
kan GRATIS en vrijblijvend meedoen.
Interesse of wilt u meer weten? Mail of bel dan naar de
buurtsportcoach van Stichting Jibb:
Marloes Faesen, 06-16135810,
marloesfaesen@jibbhelmond.nl.
U kunt bij de buurtsportcoach ook terecht voor een
GRATIS sportadvies!

Gratis tafelgesprekken voor vrouwen zonder werk in
Rijpelberg

Wij starten op woensdag 28 mei van 09.30 tot 11.30
uur in Wijkcentrum de Brem Rijpelbergplein 1 in
Rijpelberg. Ook op 4, 11, 18 en 25 juni zijn er
gesprekken. Inschrijven kan via www.detafelvaneen.nl
of telefoonnummer 06 - 8305 1874.

