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Beste ouders,
De start van het nieuwe schooljaar is alweer een
aantal weken geleden. Alles gaat inmiddels weer zijn
gangetje. De informatieavond is achter de rug en de
herfstvakantie komt alweer in zicht. We merken dat
het na de vakantie nodig is om de afspraken over de
verkeersveiligheid ook bij u als ouder op te frissen.
Leest u het stuk even aandachtig door? Dan weet
iedereen weer hoe we het voor onze kinderen het
meest veilig kunnen maken rondom onze school.
Alvast bedankt!

 Voor de gehele Montgolfierstraat en Icarusstraat
geldt een parkeerverbod aan de rechterkant (kant
van de school). Dit betekent dus: stoppen, kusje, kind
uit laten stappen en weer aanrijden.
Dit bevordert ook de doorstroom.
De stadswacht Helmond controleert regelmatig.
LET OP: Dit doen ze zichtbaar en onzichtbaar!!
Uiteindelijk zorgen we samen voor de veiligheid van
onze kinderen. Wij hopen op ieders medewerking!!!

Ingeborg Schrama, directeur

VERKEERSVEILIGHEID
Beste ouders,
We willen u graag attenderen op de gemaakte
verkeersregels rondom school. Deze zijn opgesteld om
gevaarlijke situaties te voorkomen, zoals opstopping
bij de brigadiers door tweerichtingsverkeer, verkeerd
geparkeerde auto’s, op verkeerde plaatsen
oversteken, etc.
Daarom alles weer even op een rijtje:
 Geef als ouder het goede voorbeeld door over te
steken bij de brigadiers!!
 Fietsers stappen af vóór de oversteekplaats en
kunnen het trottoir op tussen de gemarkeerde
paaltjes.
 Fietsers gaan op dezelfde plek de weg weer op als
de school uit is.
Als de brigadier op straat staat kunnen de fietsers
ook de weg op.
 Auto’s rijden via de Montgolfierstraat naar school
en rijden rond via de van Weerden Poelmanstraat.
 Als auto’s vanuit de Icarusstraat komen (langs de
gymzaal) slaan ze rechtsaf, zodat er geen
opstopping komt bij de brigadiers.
 Als er een brigadier op straat staat stoppen de
auto’s vóór de witte streep!

VERKEERSBRIGADIERS
Twee keer per dag staan er vrijwillige verkeersbrigadiers
op de Straaksvense Bosdijk en de Montgolfierstraat om
uw kind zo veilig als mogelijk over te laten steken in de
drukte van het halen en brengen. We zijn daar als school
heel erg blij mee. Ik vind het dan ook erg vervelend om
te horen dat zij in de afgelopen weken op verschillende
momenten zijn beledigd, uitgescholden of genegeerd.
We leren onze leerlingen dat het belangrijk is om met
respect om te gaan met de mensen om je heen.
Mogen we dat ook van u als ouder verwachten?
Al was het maar omdat deze mensen zich vrijwillig
inzetten voor de veiligheid van uw kind!
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RECTIFICATIE SCHOOLKALENDER

KLASSENLIJSTEN

U heeft onlangs van ons een schoolkalender
ontvangen. Daarin staat vermeld bij het stukje
“bibliotheek op school” dat de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 op maandag hun boeken kunnen
ruilen en de groepen 5 t/m 8 op woensdag.
Dat moet net andersom zijn:
Maandag: groepen 5 t/m 8
Woensdag: groepen 1 t/m 4.
Onze excuses voor het ongemak. In de schoolkalender
die op onze site staat is het inmiddels aangepast.

Vandaag krijgt uw kind de klassenlijst met alle

STUDIEDAGEN
Ook dit jaar zijn er weer studiedagen ingepland.
Dit jaar staan al onze studiedagen in het teken
van ons teamtraject Pedagogische Tact (PT). PT is
kortweg ‘Het goede doen, op het juiste moment,
ook in de ogen van de leerling.’ Elk kind leert het
meeste als hij zich prettig voelt in de klas en in
contact met de leerkracht. In de afgelopen jaren
hebben we veel aandacht besteed aan de
‘technische kant’ van het onderwijs. Hoe we stof
nog beter kunnen uitleggen en hoe we de
kinderen zoveel als mogelijk les kunnen geven op
hun eigen niveau. In het komende jaar gaan we
veel aandacht geven aan de sfeer in de groep, aan
hoe we met elkaar omgaan binnen en buiten
school en hoe we de kinderen daarbij kunnen
helpen.

Tijdens de
rapportavond in
november zullen
we het
gedachtengoed
nog verder aan u
presenteren.

Meer informatie kunt u ook vinden op
www.nivos.nl/trajecten/pedagogische-tact/

namen, adressen en telefoonnummers van de
kinderen uit de klas mee naar huis. Makkelijk om te
bewaren!

HERFSTVAKANTIE
Van maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober is het
herfstvakantie. In de herfstvakantie zijn er allerlei leuke
dingen te doen en te beleven. Hierover leest u meer in
deze ouderkrant. Maandag 2 november is er een
studiedag, dus de school begint weer op dinsdag
3 november. Alvast voor iedereen een hele gezellige en
mooie week!

RABOJEUGDLAND
Stichting RaboJeugdland organiseert elk jaar een leuke
herfstvakantie voor alle Helmondse basisschoolkinderen
van de groepen 3 t/m 8. Sporthal “de Braak” is dan even
geen sporthal, maar een grote feestzaal. Ook in 2015 zijn
er ca. 25 activiteiten waaruit de kinderen kunnen kiezen.
Van knutselen tot fietsen, van behendigheidsspelletjes
tot het beklimmen van de stormbaan, van slingerbal tot
spijkerbroek hangen. Eigenlijk teveel leuke dingen om op
te noemen. En wat dacht je van een echte V.I.P.-avond!
Misschien weet u niet zo goed wat RaboJeugdland is of
bent u nieuwsgierig geworden. Kijk dan eens op de
website www.jeugdlandhelmond.nl. Uitgebreide
informatie vindt u ook in de bijgevoegde flyer.
LET OP: de kaartverkoop is gisteren begonnen.
Wees er snel bij, want VOL = VOL.

Ouderkrant
6 oktober 2015
CULTURELE DAGEN TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE
OP 27, 29 EN 30 OKTOBER

KUNSTKWARTIER WEER VAN START:
Zin om muziek te maken?!

Heb je zin om tijdens de herfstvakantie mooie, leuke en
fijne dingen te doen op het gebied van kunst en cultuur?
Geef je dan op voor de culturele dagen op 27, 29 en 30
oktober.

Volgens Otine van Erp, één van de docenten van de
jeugd-/muziekcursussen van het Kunstkwartier, is het
volgen van muzieklessen heel belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Niet alleen maakt met
muziek bezig zijn slimmer (is wetenschappelijk
bewezen!), ook de motoriek en sociaal-emotionele
vaardigheden worden verder ontwikkeld door samen
met muziek bezig te zijn. Kinderen leren
samenwerken, zichzelf uiten en krijgen zelfvertrouwen
door met en voor elkaar op te treden.
We hebben voor elke leeftijd een cursus. In de week
van 5 oktober is iedereen welkom voor een proefles.
Otine hoopt dat veel kinderen komen om te ervaren
hoe leuk het is om met muziek bezig te zijn, samen
met hun vrienden/vriendinnen.

Je kunt kiezen uit verschillende locaties:
 Dinsdag 27 oktober: Annatheater, Kunstkwartier of
Kasteel (gemeentemuseum Helmond)
 Donderdag 29 oktober: Annatheater, Kunstkwartier
of Kasteel (gemeentemuseum Helmond)*
 Vrijdag 30 oktober: Bibliotheek Helmond-Peel en
Stichting Beeld.
* LET OP: Het programma van donderdag 29 oktober, is
hetzelfde programma als op dinsdag 27 oktober!
Informatie over het programma en de activiteiten vind
je op www.cultuur-contact.nl, daar vind je ook het
inschrijfformulier.
De kosten voor deelname zijn € 10,00 per kind, per
dag. Het is mogelijk om uw kind voor € 1,00 mee te
laten lunchen. Dit betaalt u op de dag zelf.
Is het voor u lastig om de kosten te dragen, dan kunt u
een beroep doen op St. Leergeld. Kijk op
www.leergeldhelmond.nl voor meer informatie.
U kunt dit ook aangeven op het inschrijfformulier, dan
nemen wij contact op met St. Leergeld.
Na inschrijving ontvangt u alle informatie over de
dagen.

GEVONDEN OP HET SCHOOLPLEIN
In de tweede schoolweek heeft een van onze
leerlingen buiten schooltijd een radiografisch
bestuurbare auto gevonden op het schoolplein.
We zijn op zoek naar de eigenaar. Als u denkt dat het
uw auto zou kunnen zijn loop dan even bij juffrouw
Ingeborg binnen. Zij zal u dan in ieder geval vragen om
een beschrijving van de auto.

Muziek Met Spetters: Deze cursus voor kinderen uit
groep 1-2 is erop gericht dat kinderen zich goed in hun
lijf voelen. Het bewegen op muziek staat hierbij
centraal. De bewegingen worden eerst met het hele
lichaam uitgevoerd, daarna bewegingen in en met
sensorisch materiaal als zand, scheerschuim,
vingerverf en tot slot op schoolborden en papier.
Dit stimuleert achtereenvolgens de grove, kleine en
fijne motoriek en geeft kinderen uit groep 1 en 2 een
goede basis voor het leren schrijven.
Donderdag 15.30 – 16.15 uur (10 lessen, vervolgcursus
mogelijk).
Muzikaal avontuur: voor kinderen uit groep 3-4.
We gaan niet alleen zelf muziek maken maar
onderzoeken ook hoe muziek in elkaar zit, wat kun je er
mee doen en hoe kunnen we muziek aan elkaar
doorgeven? Donderdag 16.15 – 17.00 uur.
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VANUIT DE OUDERVERENIGING
 Jaarvergadering oudervereniging
Vanavond wordt de jaarvergadering van onze
oudervereniging gehouden in de lerarenkamer op
school. Tussen 19.00 en 19.30 uur kunt u de
jaarrekening van afgelopen schooljaar en de
begroting voor komend schooljaar inzien en om
19.30 uur begint de vergadering. Komt u ook?
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Een uitnodiging heeft u inmiddels digitaal ontvangen.
 Zaalvoetbaltoernooi in de herfstvakantie
In de herfstvakantie wordt er voor de kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 een zaalvoetbaltoernooi
georganiseerd in sporthal Suytkade aan de
Suytboulevard te Helmond.
De voorlopige indeling is als volgt:
- Maandag 26 oktober
groep 7/8
- Dinsdag 27 oktober
groep 5/6
- Woensdag 28 oktober
groep 3/4.
Vorige week heeft u hierover een brief ontvangen
met een antwoordstrookje. Opgeven kan nog tot
donderdag 8 oktober, daarna niet meer.
 Halloweentocht
Ook dit jaar organiseert de
activiteitencommissie
“Bassie” weer de jaarlijkse
Halloweentocht. Op vrijdag
23 oktober is het zover.
Denkt u er allemaal nog
even aan om het inschrijfformulier op tijd in te
leveren zodat uw kind (eren) mee kunnen doen met
deze griezelige wandeling. We zoeken echter nog wel
mensen die hun huis en/of tuin beschikbaar willen
stellen tijdens deze tocht. Ook zoeken we nog ouders
die willen en kunnen helpen met het schminken van
de kinderen. Kunt u ons helpen? Laat dit dan zo snel
mogelijk weten.

