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Beste ouders,

INFORMATIEAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

Een nieuw jaar, de feestdagen zijn weer achter de rug
en het normale leven neemt het weer over. Tijd om u
weer wat bij te praten. Hier is daarom de Ouderkrant
nummer 7, datum 15 januari 2015.

De ouders van de kinderen in groep 8 komen vanavond
(15 januari) naar school voor de informatieavond over
het voortgezet onderwijs. Het eerste gedeelte van de
avond is een algemeen stuk, gepresenteerd door de heer
van Bree (dr. Knippenbergcollege) en mevrouw Ensing
(Vakcollege). Daarna mogen ouders twee workshops
naar keuze van verschillende scholen bezoeken om meer
te weten te komen over de VO scholen in Helmond.
Dit jaar wordt deze avond voor het eerst georganiseerd
samen met de Silvester Bernadette.

Ingeborg Schrama, directeur

EXTRA VRIJE MIDDAG DONDERDAG 5 FEBRUARI!!
Zoals u ook al in onze schoolgids en activiteitenkalender
heeft kunnen lezen, hebben wij donderdagmiddag
5 februari een studiemiddag op school.
Dit betekent dat alle kinderen die dag vanaf 12.00 uur
vrij zijn. De school is die middag dan gesloten!

PERSONEEL
 Juffrouw Sandra van groep 3C is vanaf vorige week
maandag weer terug op school na haar
zwangerschapsverlof. Zij zal voortaan weer werken
op de maandag, dinsdag en woensdag.
Op de donderdag en vrijdag zal juffrouw Karin nog
de leerkracht zijn van deze groep t/m vrijdag
6 februari, dan is ook juffrouw Inge weer terug op
school na haar zwangerschapsverlof.
 Eind december is juffrouw Eveline van groep
1B aan haar zwangerschapsverlof begonnen.
Zij verwacht begin februari haar derde kindje en komt
pas na de zomervakantie weer terug op school.
Juffrouw Eveline neemt aansluitend aan haar
zwangerschapsverlof volledig ouderschapsverlof op.
Op de maandag en de dinsdag zal juffrouw Karin al
die tijd de leerkracht van deze groep zijn, op de
donderdag en vrijdag juffrouw Ria en op de
woensdagen zullen juffrouw Karin en juffrouw Ria
om en om in de klas zijn.

Hieronder de data voor de open dagen in de regio, ook
voor kinderen in groep 7 al interessant:
Deurne:
Zondag 1 februari 2014 13.00-16.00 uur
 Alfrinkcollege
(MAVO, MAVO/HAVO)
 De Sprong
(Praktijkonderwijs, schakelklas VMBO
basis/praktijkonderwijs,)
 Peellandcollege
(HAVO, Atheneum, Gymnasium, VWO)
 Hub van Doornecollege
(VMBO basis- en kaderberoepsgericht).
Helmond:
Zondag 8 februari 11.00-15.00 uur:
 Vakcollege
(VMBO basis- en kaderberoepsgericht)
 Jan van Brabant (vestiging Deltaweg)
(VMBO t/MAVO)
 Jan van Brabant (vestiging Molenstraat)
(VMBO t/MAVO, HAVO en VWO)
 Dr. Knippenbergcollege
(VMBO t/MAVO, HAVO en VWO)
 Carolus Borromeus
(VMBO t/MAVO, HAVO en VWO)
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Er ligt nog één leuke prijs van de loterij tijdens de
Kerstmarkt in de teamkamer. Ouders met het
lotnummer 648 kunnen hun prijs komen ophalen.
Natuurlijk wel even uw lootje meebrengen.

Wil je graag een Mad Science student worden?
Vraag dan aan je ouders of dat mag. Schrijf je dan snel in
via onze website nederland.madscience.org.
Hier staat alle informatie over de geplande data, starttijd
en de kosten om deel te nemen aan het Mad Science
college.

INFORMATIEAVOND GROEP 3

KUNSTKWARTIER THEATERTUIN:

LOTERIJ KERSTMARKT

meer dan alleen toneelspelen…
Op woensdagavond 11 februari is er om 19.30 uur een
informatieavond op school voor de ouders van de
kinderen uit groep 3. Tijdens deze avond willen we
ouders informeren over de rest van het leesproces in
groep 3. Binnenkort ontvangt u voor deze avond een
persoonlijke uitnodiging.

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de Bibliotheek
op School (BOS). Dit zou starten begin januari.
Helaas is er enige vertraging opgetreden in verband met
leveringsproblemen met de kasten. Zodra we weten
wanneer we gaan starten met de Bieb, zullen wij u
opnieuw informeren.

INSTRUCTIE VERKEERSBRIGADIERS
Op dinsdagavond 20 januari komt Hein Albers van politie
Helmond een instructie geven voor verkeersbrigadiers.
Deze avond is niet alleen bedoeld voor de bestaande
verkeersbrigadiers, maar ook voor toekomstige
verkeersbrigadiers of voor ouders die geïnteresseerd zijn
in de verkeerssituatie rondom de school, wat zijn de
regels en waarom. De avond begint om 19.30 uur in de
aula en de koffie of thee staan klaar. Zie voor meer
informatie de losse brief bij deze ouderkrant.
Wij zijn nog op zoek naar enkele nieuwe brigadiers!
Informatie via Tineke Vincent, onze verkeersouder,
telefoon 559198.

MAD SCIENCE OP SCHOOL
Ga mee op een reis door een zonnestelsel en leer over
de atmosfeer. Kunnen we eigenlijk op Mars overleven?
Bouw je eigen raket om een tussenstop in ons lab te
maken. Daar leer je over de werking van UV-licht.
Experimenteer met je erlenmeyer en ontdek het
perfecte slijmrecept.

De Theatertuin voor kinderen van groep 3-4 is een korte
cursus toneelspelen. De nadruk ligt op spelplezier en het
ontdekken van de eigen spelmogelijkheden.
Maar bij de theatertuin oefen je meer...
Toneelspelen bevordert de sociale omgang en leert
kinderen sociale vaardigheden. Het inlevingsvermogen
groeit omdat de kinderen zich leren verplaatsen in de rol
en de positie van een ander. Ze leren samenwerken,
emoties delen en emoties verwerken. Door regelmatig
voor elkaar en de docent te spelen durven zij zich
makkelijker te laten zien. En omdat ze een rol spelen is
het nog makkelijker voor de kinderen om zich te uiten.
Hierdoor groeit het zelfvertrouwen.
In de Theatertuin heb je de veiligheid van de fantasie,
het doen alsof, terwijl je toch erg met je ontwikkeling
bezig bent. Je leert spelen met je expressie, met je stem
en lichaam, je taal en gevoel. En ondertussen groei je
sociaal én emotioneel.
Cursus Theatertuin
Kosten
: 10 lessen voor € 75,00
Startdatum : 28 januari 2015
Op de
: woensdag 13.30 – 14.30 uur
Adres
: Kunstkwartier Helmond,
Kromme Steenweg 16
Kijk voor meer informatie op www.kunst-kwartier.nl

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Beste jongens en meisjes,
Na lang wachten is het eindelijk weer zover: de
filmavonden! De indeling is als volgt:
woensdag 28 januari groep 5/6, donderdag 29 januari
groep 3/4, vrijdag 30 januari groep 1/2 en later op de
avond groep 7/8. Volgende week start de
kaartverkoop, dus vergeet niet om op dinsdag 20 of
woensdag 21 januari na school een kaartje te halen!
Ze kosten slechts 50 cent. We zien jullie graag op een
van de filmavonden. Tot dan!
De Bassie

