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Beste ouders,
Hier is weer een ouderkrant van onze school;
nummer 12 van dit jaar. Het duurt nog maar drie
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

AFSCHEID JUFFROUW BETSIE
Juffrouw Betsie heeft jarenlang administratieve taken
op onze school verricht. Velen van u kennen haar als het
eerste aanspreekpunt aan de telefoon en de balie.
Wellicht is het u opgevallen dat ze, vanwege haar
gezondheid, de afgelopen tijd niet veel meer op school
is geweest. Vanmiddag nemen we met het team
afscheid van haar tijdens een gezellig samenzijn. We
bedanken juffrouw Betsie voor alles wat ze voor onze
school betekend heeft en wensen haar alle goeds voor
de toekomst.

WENMIDDAG GROEPEN 1 T/M 7
Donderdag 2 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 7
schuiven alvast een middag door naar hun nieuwe
meester of juf. Ook de nieuwe kleuters zijn uitgenodigd
om die middag in de nieuwe groep kennis te maken.
De groepen 8 hebben een ander programma op school.
Let op: om 14.30 uur komt uw kind vanuit de nieuwe
klas en misschien ook door een andere deur naar buiten.

AFSLUITING KLEUTERPERIODE GROEPEN 2
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.

 Woensdagavond 8 juli voor hun papa’s, mama’s,
broertjes en zusjes: aanvang 18.30 uur.
 Donderdagmiddag 9 juli voor hun opa’s en oma’s:
aanvang 14.00 uur.

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 8b voert op
woensdagavond de musical “Windkracht 8” op. Een dag
later speelt groep 8a “Back in time” voor de ouders,
broertjes, zusjes en andere familieleden.
De uitnodigingen gaan volgende week mee naar huis!
Aanvangstijd beide musicals: 19.30 uur.

LAATSTE RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
Op dinsdag 14 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 3 juli
even langs bij de leerkracht om een afspraak te maken.

DUW-OCHTEND / TALENTENTENT
Zoals gebruikelijk willen wij ook dit jaar alle ouders die
mee hebben geholpen bij verschillende
schoolactiviteiten weer in het zonnetje zetten. De
ouders die afgelopen schooljaar mee hebben geholpen,
worden namelijk uitgenodigd voor onze “Talententent”.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen
ze dan genieten van de optredens die elke groep zal
gaan verzorgen. Op deze manier willen wij de
hulpouders bedanken voor hun inzet van het afgelopen
schooljaar. De Talententent is op woensdagochtend 15
juli. Alle hulpouders krijgen hiervoor nog een
uitnodiging.
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LUXE VERZUIM

CJG- WORKSHOP ‘OP STAP MET JE KIND’

De leerplichtambtenaar heeft ons laten weten dat er
dit jaar extra controles zijn op luxe verzuim rondom de
zomervakantie. In de wet op de leerplicht staat dat een
school géén bijzonder verlof mag geven voor de eerste
twee weken van het schooljaar. Op 31 augustus
moeten alle leerlingen op school aanwezig zijn!
Bijzonder verlof is alleen mogelijk in hele dringende
situaties. Vakantiedrukte en goedkopere tickets zijn
geen reden voor bijzonder verlof!

Protesteren of zeuren uw kinderen tijdens het
winkelen? Luisteren ze niet bij een afspraak met de
dokter? Of rennen ze tijdens een etentje rond in het
restaurant? Dan is de gratis workshop ‘Op stap met je
kind’ van het Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond
wellicht iets voor u.

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.
De mensen die kanker overleefd hebben noemen we
‘survivors’. Bij ons op school zit een survivor; Eva
Hagebols uit groep 8A! Zij loopt natuurlijk mee, want
zij weet als geen ander hoe belangrijk het is dat er geld
op wordt gehaald voor onderzoek, hoe belangrijk het
is dat je mensen, die kanker hebben of gehad hebben,
steunt. Dus wie loopt er mee??
Heb je geen inschrijfbrief meer, schrijf je dan los in bij
juf Mechteld. Deelname kost 2 euro, je steunt het
goede doel, krijgt een t shirt en een goodie bag op de
dag zelf.

De workshop is speciaal voor ouders met kinderen tot
10 jaar. Tijdens deze workshop krijgt u allerlei handige
tips en handvatten om van boodschappen doen of
andere uitstapjes een succesvolle activiteit te maken.
De workshop ‘Op stap met je kind’ vindt plaats op 9
juli aanstaande van 9.00 tot 11.30 uur in wijkhuis De
Terp aan de Breitnerlaan in Helmond. U kunt zich
inschrijven tot 2 juli aanstaande via
opvoedondersteunerscjg@helmond.nl of via 0800 –
556 65 55 (gratis nummer).
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KLASSENVERDELING SCHOOLJAAR 2015 - 2016
Op dit moment ziet de klassenverdeling voor het
komend schooljaar er als volgt uit:
Groep 1a
Groep 1b
Groep 2a

- meneer Gerard Reniers
- juffrouw Sandra van den Heuvel en
juffrouw Ria Teeuwen
- juffrouw Renske Geurts en
juffrouw Anja Berkers
kinderen nu in groepen 1, zie losse lijst

Groep 2b

- juffrouw Sandra Raaijmakers en
juffrouw Jorien Slegers
kinderen nu in groepen 1, zie losse lijst

Taalklas

Groep 3a

- juffrouw Marleen van de Mortel
- juffrouw Laura Bosmans en
juffrouw Floortje Dijckmans
kinderen nu in groep 2a van juffrouw Renske
en juffrouw Anja

Groep 3b

- juffrouw Kim Vlemmings
kinderen nu in groep 2b van juffrouw Sandra
en juffrouw Jorien

Groep 4a

- meneer Patrick Manders
kinderen nu in div. groepen 3, zie losse lijst

Groep 4b

- juffrouw Ines van den Boogaart

Groep 5a

- juffrouw Manon van der Zanden en
juffrouw Margareth van Erp

Groep 5b

- juffrouw Josanne van der Heijden

Groep 6a

- juffrouw Maike van Dijk

kinderen nu in div. groepen 3, zie losse lijst

kinderen nu in groep 4a van meneer Patrick
kinderen nu in groep 4b van juffrouw Ines
kinderen nu ook in groep 5a van juffrouw
Maike

Groep 6b

- meneer Robert Noijen
kinderen nu in groep 5b van juffrouw
Manon en juffrouw Margareth

Groep 7a

- juffrouw Diny Leijte en
juffrouw Emily Achttienribbe

Groep 7b

- meneer Johny Vogels

EVENEMENTEN EN ANDERE BELANGRIJKE DATA
EINDE VAN DIT SCHOOLJAAR
In het kort nog even alles op een rijtje:
 Informatieavond
nieuwe kleuters
: woensdag 1 juli
 Wenmiddag
: donderdag 2 juli
 Kamp groep 8a
: maandag 6 juli t/m
vrijdag 10 juli
 Kamp groep 8b
: maandag 6 juli t/m
vrijdag 10 juli
 Afsluiting groep 2 : woensdagavond 8 juli
 Afsluiting groep 2 : donderdagmiddag 9 juli
 Oudergesprekken : maandag 13 juli
 Derde rapport
: dinsdag 14 juli
 Musical groep 8b : woensdag 15 juli
 DUW-ochtend /
talententent
: woensdag 15 juli
 Musical groep 8a : donderdag 16 juli
 Laatste schooldag : vrijdag 17 juli.

SCHOOLVAKANTIES 2015 - 2016
De schoolvakanties, vrije dagen en studiedagen voor
het komende schooljaar zijn:





Start
Studiemiddag
Studiedag
Herfstvakantie

:
:
:
:

 Studiedag
 Studiedag
 Kerstvakantie

:
:
:

 Studiedag
 Studiemiddag
 Carnaval

:
:
:

 2e paasdag
 Studiedag
 Meivakantie

:
:
:






:
:
:
:

kinderen nu in groep 6a van meneer Johny
kinderen nu in groep 6b van juffrouw Josanne

Topklas
Groep 8a

- juffrouw Chantal van der Heijde
- meneer Tim Verberne en
juffrouw Karin Grouls
kinderen nu in groep 7b van juffrouw Diny en
juffrouw Emily

Groep 8b

- meneer Fred de Locht, en op maandag
juffrouw Mechteld van Oorschot
kinderen nu in groep 7b van meneer Fred

2e Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Zomervakantie

maandag 31 augustus
donderdag 17 september (*)
vrijdag 18 september
maandag 26 oktober t/m
vrijdag 30 oktober
maandag 2 november
woensdag 2 december
maandag 21 december t/m
vrijdag 1 januari
donderdag 28 januari
dinsdag 2 februari (*)
maandag 8 februari t/m
vrijdag 12 februari
maandag 28 maart
dinsdag 29 maart
maandag 25 april t/m
vrijdag 6 mei
maandag 16 mei
dinsdag 17 mei
vrijdag 10 juni
maandag 25 juli t/m
vrijdag 2 september.

(*) = een studiemiddag.
Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit.

