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Beste ouders,
Hier is dan weer de ouderkrant van onze school;
nummer 11 van dit jaar. Het duurt nog maar vijf weken
en dan is het zomervakantie. Het gaat dus alweer heel
erg snel. Lees daarom snel deze ouderkrant, waar onze
activiteiten en evenementen van de laatste weken in
vermeld staan.
Ingeborg Schrama, directeur

KLASSENVERDELING NIEUWE SCHOOLJAAR
In de volgende ouderkrant wordt u geïnformeerd over
de klassenverdeling voor het volgende schooljaar. We
zijn op dit moment nog bezig met het samenstellen van
de groepen.

AFSLUITING THEMA GROEPEN 1-2
Op donderdag 18 juni sluiten we het thema “wat vliegt
daar?” af. We nodigen ieder kind uit met papa en/of
mama naar school te komen tussen 18.00 en 19.00 uur
om samen een gezellige creatieve activiteit te doen.
We vragen ieder kind om een klein knuffeltje of popje
(uiterlijk 10 cm groot) mee te brengen.

CITO EINDTOETSEN GROEP 1 T/M 7
Het is elk jaar de gewoonte en ook nu houdt het alle
leerkrachten en alle kinderen weer bezig: toetsen.
In de groepen 1 t/m 7 zijn de afgelopen twee weken de
Cito eindtoetsen afgenomen. Ook volgende week
worden de leerlingen nog getoetst. Hieruit zal blijken
hoe de kinderen zich het afgelopen schooljaar hebben
ontwikkeld. De resultaten zult u terugzien op het laatste
schoolrapport dat de kinderen mee naar huis krijgen op
dinsdag 14 juli.

INFORMATIEAVOND NIEUWE KLEUTERS
Op woensdag 1 juli om 19.30u is er op school een
informatieavond voor de ouders van kleuters die na de
zomervakantie instromen. Zij hebben daarvoor een
uitnodiging ontvangen.

GROEPEN 8 OP SCHOOLKAMP
Dit jaar gaan de groepen 8 samen op kamp. We gaan
naar een andere locatie: niet meer naar Geijsteren, maar
naar Mierlo. Het schoolkamp vindt plaats van 6 t/m 10
juli. De kinderen gaan er samen met de begeleidende
leerkrachten en enkele ouders een gezellige en hopelijk
onvergetelijke week van maken als afsluiting van hun
basisschooltijd. Ze zullen er zeker van genieten. Veel
plezier alvast allemaal.

TREKTOCHT GROEP 7
Afgelopen week zijn beide groepen 7 op trektocht
geweest. Ze hebben de dagen doorgebracht in AstenHeusden en hebben diverse excursies gehad en boerenbedrijven bezocht. Een belangrijk onderdeel van deze
3 dagen was natuurlijk ook het samen werken, elkaar
helpen en 3 dagen alles met elkaar delen. Het was
samen fietsen, samen eten, samen slapen en natuurlijk
ook veel samen lachen.

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. Er liggen weer heel veel kleren,
dassen, mutsen, jassen en dergelijke.
Let op: De kast met gevonden voorwerpen wordt voor
de zomervakantie helemaal leeggehaald en dan gaat
alles weg. Dus bent u iets kwijt; kom op tijd even
kijken.

VIGNET GEZONDE SCHOOL
Op dinsdag 12 mei hebben we uit handen van
wethouder mevrouw de Leeuw het vignet ‘gezonde
school’ ontvangen op het gebied van sport en
bewegen. Wij zijn de
3e school in Helmond
met het vignet
‘gezonde school’ en
de 1e school in
Helmond met het
(deel)vignet ‘sport
en bewegen’.
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De gemeente Helmond steunt dit initiatief van scholen
om gezonde school te worden. Daarom heeft de
wethouder ons het vignet ‘officieel’ uitgereikt. We
hebben daarbij ook nog een cadeau van de gemeente
gekregen: ‘embedded fitness’.
Wat is embedded fitness?
Dat is een actieve vorm van bewegen, gestuurd vanuit
een computer.
Op 8 en 9 juni jl. heeft elke groep tijdens de gymles
sportieve activiteiten gedaan onder begeleiding van
sportdocenten en stagiaires.
De groepen 1-2-3 beweegspellen met een sound toren
en tegels met muziek in de speelzaal en de groepen 4
t/m 8 beweegactiviteiten in de gymzaal. Iedereen
heeft fanatiek meegedaan en het was een leuke
ervaring!

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Avondvierdaagse
Deze week vindt de jaarlijkse Avondvierdaagse in
Helmond plaats. Vanuit school doen er ook weer
kinderen en ouders mee. Er wordt 5, 10 of 15 km
gelopen. De bloemenintocht op zaterdag is dit jaar op
het veld bij de Warande i.v.m. werkzaamheden aan het
Lorentzveld.
Vertrektijden:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
zaterdag

5 km
18.30u
18.30u
18.30u
13.00u

10 km
18.00u
18.00u
18.00u
12.00u

15 km
18.00u
18.00u
18.00u
11.30u

We wensen iedereen veel wandelplezier!

KINDER SAMENLOOP HELMOND
Wil je je graag inzetten voor het goede doel en ook nog
eens een ontzettend leuke ochtend beleven? Dat kan
tijdens de Kinder SamenLoop op zondag 12 juli!
Waarom?
Tijdens SamenLoop voor Hoop vieren we een “feest
van hoop”. We vieren dat veel mensen kanker al
overleven en dat we iets tegen deze ziekte kunnen
doen. Tegelijkertijd steunen we (ex-) kankerpatiënten
en herdenken we overledenen.
Meer informatie over de Kinder Samenloop Helmond
vindt u in de losse brief (+ deelnamestrookje ) en
folder bij deze ouderkrant.

Schoolreisje dinsdag 23 juni
Net als elk jaar organiseren we ook dit jaar weer voor
iedere klas een schoolreisje. De groepen 8 gaan op
schoolkamp (hele week), de groepen 7 hebben een
trektocht (3 dagen). En de groepen 1 t/m 6 gaan een
dagje gezellig weg op dinsdag 23 juni. In een aparte
brief bij deze ouderkrant vindt u meer informatie over
het schoolreisje.

