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Beste ouders,

WENMIDDAG GROEPEN 1 T/M 7

U krijgt van ons weer een ouderkrant, nummer 13 en
de laatste van dit schooljaar. We willen u graag
informeren over het laatste nieuws op school.
Ik vraag uw speciale aandacht voor het stukje over de
vakantie.

Donderdag 3 juli aanstaande houden we ’s middags de
jaarlijkse wenmiddag in de nieuwe klas van het volgende
schooljaar. Alle kinderen van de huidige groepen 1 t/m 4
schuiven alvast een middag door naar hun nieuwe
meester of juf. Ook de nieuwe kleuters zijn die middag
op school. De huidige groepen 5 t/m 7 gaan aan het
begin van de middag ook een uurtje wennen in hun
nieuwe klas. Alle kinderen mogen vanaf 13.05 uur
meteen naar hun nieuwe klas gaan.

Ingeborg Schrama, directeur

LAATSTE RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
Op dinsdag 8 juli ontvangen alle kinderen van onze
school hun laatste rapport. Voorafgaand aan dit
rapport zijn er gisteren oudergesprekken geweest voor
enkele kinderen. Het gaat hierbij om kinderen,
waarvan de leerkracht graag het rapport wil toelichten
aan de ouders. Deze ouders hebben al eerder een
uitnodiging ontvangen. Heeft u geen uitnodiging
ontvangen en wilt u wel graag een gesprek, kom dan
voor vrijdag 4 juli even langs bij de leerkracht om een
afspraak te maken.

AFSLUITING KLEUTERPERIODE GROEPEN 2

KAMP GROEPEN 8

DUW-OCHTEND / TALENTENTENT

De groepen 8 zijn de afgelopen weken op kamp
geweest in Geijsteren. Het weer was goed en de sfeer
was fantastisch! Ze zijn bij de Maas geweest, hebben
het oorlogsmuseum in Overloon bezocht en zijn gaan
zwemmen in Venray. Ook de beide bonte avonden
waren erg gezellig. Wij willen alle ouders die mee
hebben geholpen (begeleiding, vervoeren van bagage)
bedanken!

Het einde van het schooljaar is weer bijna in zicht!!
Ook dit jaar organiseren wij natuurlijk weer een
Dank-u-wel-ochtend!! Deze zal worden gehouden op
woensdag 9 juli. Dit doen we om alle ouders die zich het
afgelopen jaar hebben ingezet voor onze school in het
zonnetje te zetten. Denk aan ouders die hebben
geholpen in de klassen, gereden hebben naar
verschillende uitstapjes, ouders die de zandbak mee
hebben ververst, biebmoeders, brigadiers, kortom vele
diensten waarvoor wij jullie heel dankbaar zijn!
Op deze ochtend zullen wij een talententent
organiseren. Alle groepen zullen in de aula van de school
zorgen voor een spetterend optreden!
Als het goed is hebben deze ouders hier inmiddels een
uitnodiging voor gekregen. Ouders die geen uitnodiging
hebben ontvangen maar wel geholpen hebben op
school, kunnen zich even melden bij de leerkracht van
hun kind.

MUSICALS GROEPEN 8
In de laatste week gaan de groepen 8 hun afscheidsmusical opvoeren. De beide klassen hebben er erg veel
zin in en hebben al veel geoefend. Groep 8a voert op
woensdagavond de musical “Auditie” op. Een dag later
speelt groep 8b “De Spettershow” voor de ouders,
broertjes, zusjes en andere familieleden.
De uitnodigingen gaan deze week mee naar huis!
Aanvangstijd beide musicals: 19.30 uur.

Sinds enkele jaren is het bij ons op school gebruikelijk
dat de kinderen van groep 2 op het eind van het
schooljaar een voorstelling opvoeren.
Deze voorstelling is de afsluiting van hun kleuterperiode.
 Maandagavond 7 juli voor hun papa’s, mama’s,
broertjes en zusjes: aanvang 18.30 uur.
 Dinsdagmiddag 8 juli voor hun opa’s en oma’s:
aanvang 14.00 uur.
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Zij kunnen dan alsnog een uitnodiging ontvangen.
Vergeet niet het speciale entreebewijs mee te brengen!!
Wij wensen alle ouders en kinderen heel veel plezier!

(**) = een hele studiedag.
Alle kinderen zijn de hele dag vrij.
U kunt het rooster ook vinden op onze website.

NIEUWE OUDER MR
SVIB
De MR wil alle ouders bedanken die het stembriefje
hebben ingeleverd. We hebben er 61 ontvangen.
We kunnen u vertellen dat na de zomervakantie
Albrecht Vlemmings start als nieuw lid van de
Medezeggenschapsraad.

SCHOOLVAKANTIES 2014 - 2015
We vinden het heel vervelend maar er is iets mis gegaan
in de planning van de schoolvakanties. Vorige week
heeft u daarover een brief gekregen. Nu blijkt dat de
data die we de eerste keer aan u hebben doorgegeven
toch de juiste zijn. Hieronder ziet u de definitieve data
voor het komende schooljaar.
De schoolvakanties, vrije dagen en studiedagen voor
het komende schooljaar zijn:
 Start
: maandag 25 augustus
 Studiemiddag
: dinsdag 9 september (*)
 Herfstvakantie : maandag 20 oktober t/m
vrijdag 24 oktober
 Studiedag
: woensdag 19 november (**)
 Kerstvakantie
: maandag 22 december t/m
vrijdag 2 januari
 Studiedag
: maandag 5 januari (**)
 Studiemiddag
: donderdag 5 februari (*)
 Carnaval
: maandag 16 februari t/m
vrijdag 20 februari
e
 2 paasdag
: maandag 6 april
 Studiedag
: dinsdag 7 april (**)
 Meivakantie
: maandag 27 april t/m
vrijdag 8 mei
 Hemelvaart
: donderdag 14 en vrijdag 15 mei
 Studiedag
: vrijdag 22 mei (**)
 2e Pinksterdag : maandag 25 mei
 Zomervakantie : maandag 20 juli t/m
vrijdag 28 augustus.
(*)

= een studiemiddag.
Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit.

Onze intern begeleiders (IB’ers) juf Wencke en juf
Rianne zijn gestart met een opleiding tot SVIB
practitioner. SVIB staat voor School Video Interactie
Begeleiding. Deze opleiding biedt begeleiders in het
onderwijs een concrete methodiek om leerkrachten,
groepen, leerlingen en teams te begeleiden met behulp
van concrete videobeelden uit hun eigen praktijk.
SVIB richt zich op de wisselwerking tussen leerkracht en
leerling en de interactie binnen de groep.
Deze beelden zijn uitsluitend voor intern gebruik en
voor studiedoeleinden en zullen daarna gewist worden.
U kunt juf Wencke en juf Rianne regelmatig met een
camera in de weer zien.

EVENEMENTEN EN ANDERE BELANGRIJKE DATA
EINDE VAN DIT SCHOOLJAAR









Wenmiddag
:
Voorstelling groep 2
:
Voorstelling groep 2
:
Laatste rapport
:
DUW-ochtend/talententent :
Musical groep 8a
:
Musical groep 8b
:
Laatste schooldag
:

donderdag 3 juli
maandagavond 7 juli
dinsdagmiddag 8 juli
dinsdag 8 juli
woensdag 9 juli
woensdag 9 juli
donderdag 10 juli
vrijdag 11 juli.

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.
Let op: De kast met gevonden voorwerpen wordt
volgende week vrijdag helemaal leeggehaald en dan
gaat alles weg. Dus bent u iets kwijt; kom op tijd even
kijken.
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ZOMERLEZEN!

MAD SCIENCE, OOK IN DE ZOMERVAKANTIE!

Het einde van de schoolvakantie komt in zicht en de
zomervakantie lonkt. Heerlijk natuurlijk, maar vaak
lezen de kinderen in de vakantie minder dan
normaal.

Heb jij nog niet genoeg van knallende reageerbuisjes of
raketten die om je oren vliegen?
Geen nood, Mad Science komt deze zomer naar je toe!
6 weken lang bieden we allerlei programma's aan op
locaties bij jou in de buurt. Vind je het leuk om als een
detective aan het werk te gaan of vind je het cool om
zelf met elektriciteit te experimenteren? Ben jij een
echte architect of wil je graag weten welke onzichtbare
krachten er allemaal om ons heen zijn? Ga dan naar
nederland.madscience.org en meld je vandaag nog aan!'

Uit onderzoek is
gebleken dat
kinderen die
tijdens de
zomervakantie
niet lezen, na de
vakantie een
terugval in
leesontwikkeling hebben. Dit wordt “zomerverval” of
“zomerdip” genoemd. Het is dus belangrijk om ook in
die lekker lange zomervakantie te blijven lezen!
En te blijven voorlezen!
Tip 1: Zomerlezen met de VakantieBieb
Download de gratis app vanaf 1 juli op je tablet of
mobiel: http://www.vakantiebieb.nl/
Of je nu op vakantie gaat of lekker thuis blijft.
In de VakantieBieb vind je een leuk leespakket voor
het hele gezin. Romans & thrillers, kinderboeken en
tijdschriften. Zo kom je de vakantie wel door.
Tip 2: Laat je in de zomer verrassen…
Door Bibliotheek Helmond-Peel. In juli en augustus
loopt de actie zomerlezen. Wil je je laten verrassen?
Vind je het moeilijk om een leuk boek te vinden?
Ga dan naar de bibliotheek en laat je verleiden tot een
verrassende “zomerleestas”. Deze zomeractie is voor
leners vanaf 9 jaar. Je leent de tas met materialen en
ontdekt thuis de keuze die de bibliotheekmedewerker
gemaakt heeft. De tassen zijn gratis te leen en de
uitleentermijn van de materialen is 4 weken.
U kunt natuurlijk ook uw kind zelf een stapel boeken
uit laten kiezen.
Lezen is overal!
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden
onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan
bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe
gaat of een informatief boekje over een favoriet
onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en
kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.
Veel leesplezier!

CULTURELE WEEK – CULTURELE CARROUSEL
14 t/m 18 juli
Wil jij je vakantie op een toffe manier starten en zit je
niet op Kinderopvang Spring (*), dan kun je in de
eerste week van de zomervakantie van 14 t/m 18 juli
meedoen met allerlei culturele activiteiten zoals dans,
beeldende kunst, theater, muziek, film, literatuur en
het allemaal meemaken. Tijdens deze week kom je bij
het Annatheater, Kunstkwartier, Gemeentemuseum
Helmond, Bibliotheek Helmond-Peel, Stichting Beeld
waar je dit alles mee kunt maken.
Voor informatie en inschrijven zie www.cultuurcontact.nl, culturele week-culturele carrousel.
Voor wie: iedereen van 4 t/m 12 jaar
(*) De kinderen zijn tussen 9.15 uur en 16.00 uur op
een van de locaties. Wilt u ook voor en/of na die tijd
opvang voor uw kind, dan kunt u incidentele opvang
via Spring regelen.
Is het voor u lastig om de kosten te dragen, dan kunt u
een beroep doen op Stichting Leergeld
www.leergeldhelmond.nl. U kunt dit ook aangeven op
het inschrijfformulier, dan nemen wij contact op met
Stichting Leergeld.

Fijne vakantie, bedankt voor alle hulp en
ondersteuning. Geniet van uw vrije
dagen. Graag tot maandag 25 augustus!

