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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 en de eerste
oudergesprekken zijn achter de rug en over 1 week
begint de herfstvakantie.

Dat is de reden dat ik u vraag om tijdens het verkleden
voor Halloween géén clown, clown kostuums of
clownsspullen te gebruiken. Deze afspraak wordt ook
gemaakt met de mensen die hun huis versieren voor de
Halloweentocht.

READY TO ROCK
De school is, door de oudervereniging, alweer prachtig
versierd voor Halloween en over enkele weken komt
de Sint weer in het land. Dus de hoogste tijd voor onze
OUDERKRANT nummer 2 van dit schooljaar om u bij
te praten. Leest u hem even snel helemaal door, dan
bent u weer op de hoogte!

Wil jij ook meedoen met Ready To Rock!?
Ready To Rock! is een superleuk popmuziekproject bij
jou op school voor groep 6, 7 en 8. De scholen die
meedoen zijn Silvester-Bernadette, De Vuurvogel en
De Goede Herder.

Ingeborg Schrama, directeur

HERFSTVAKANTIE
Van maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 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 31 oktober begint de school
weer. Alvast voor iedereen een hele gezellige en mooie
week!

HALLOWEEN
De oudervereniging organiseert op 4 november weer
de jaarlijkse Halloweentocht. Inmiddels één van de
mooie tradities op onze school.
De laatste dagen verschijnen er regelmatig berichten
over ‘killerclowns’ die onverwacht opduiken en
kinderen laten schrikken.
Een beetje spanning en sensatie hoort bij Halloween,
toch vinden we het belangrijk dat het een leuk feest is
en blijft voor al onze kinderen jong en oud, dapper en
iets minder stoer.

Op vrijdag 14 oktober van 11.15 uur tot 12.00 uur is de
Ready To Rock docentenband te zien in de aula van De
Goede Herder tijdens een interactief wervingsconcert
voor groep 6, 7 en 8.
Als je je inschrijft voor Ready To Rock leer je een
muziekinstrument bespelen, je gaat samenspelen in een
band en werkt toe naar een te gek optreden tijdens het
Ready To Rock Festival. Meedoen aan Ready To Rock is
gratis en het duurt tot (ongeveer) het einde van het
schooljaar. De lessen zijn na schooltijd in de middag.
Je kunt kiezen uit: zang, gitaar, basgitaar, drums of
keyboard. Je krijgt les van echte professionele
muziekdocenten van Kunstkwartier.
Proefles- en informatieavond
Wil je meer weten en alle instrumenten uitproberen?
Dinsdag 1 november is er een informatieavond in de
aula van de Silvester-Bernadette. Jij en je ouders
krijgen informatie over het project en de lessen, je
kunt proeven van alle verschillende instrumenten en je
kunt je inschrijven.
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18.30 - 19.15 uur ouders en leerlingen van De
Vuurvogel.
19.15 - 20.00 uur ouders en leerlingen van De Goede
Herder.
20.00 - 20.45 uur ouders en leerlingen van SilvesterBernadette.
Inschrijven
Je inschrijfformulier kun je inleveren bij de Ready To
Rock!-brievenbus die vanaf 17 oktober op school staat.
Je kunt je inschrijven voor Ready To Rock lessen t/m
4 november 2016.

Deze spaarposter hangt op het prikbord in de gang voor
de klas van meneer Patrick.
Het komt erop neer om zoveel mogelijk Zespri kiwi
stickers te verzamelen. 150 stickers zijn goed voor 10
ballen. En wie er 300 verzamelt, krijgt er 20.
Met deze actie sparen we dus voor gratis ballen voor
op de speelplaats. Bewaar de kiwi stickers dus en geef
deze aan de kinderen mee naar school. Voor meer
informatie over deze spaaractie kunt u terecht op
www.fruiteenlekkerebuit.nl.

SCHOOLFOTOGRAAF
JUMBO ACTIE
We willen graag iedereen bedanken die de afgelopen
weken schoolpunten heeft gespaard voor onze school.
We kunnen ze nog een paar weken invoeren, dus als u
er thuis nog een paar vindt dan zijn we er nog steeds
erg blij mee! Zodra de uitslag bekend is leest u daar
weer over in de ouderkrant.

BRIGADIERS GEZOCHT; SPOED!!!
We zijn met spoed op zoek naar brigadiers op woensdag
om 12.30 uur aan de Straakvense Bosdijk en op vrijdag
om 12.30 uur aan de Montgolfierstraat.
Mochten we geen vrijwilligers kunnen vinden dan zijn
we genoodzaakt om de oversteekplaats bij de
Straakvense Bosdijk op woensdag en vrijdag om 12.30
uur onbemand te laten. Dat zouden we erg jammer
vinden. Heeft u een kwartiertje tijd om onze kinderen
te helpen veilig over te steken?
Info: Tineke Vincent (verkeersouder) 06-24744643,
of loop even bij juffrouw Ingeborg binnen.

ZESPRI KIWI STICKERS SPAREN
Zoals elk jaar beloont
“Fruit, een lekkere buit”
elke deelnemende school
met gratis klasballen!
Onze school doet ook
mee aan deze spaaractie.
Elke school die zich
inschrijft ontvangt een
spaarposter.

Op donderdag 3 november komt de schoolfotograaf
“van den Berg ID” op school om individuele foto’s van
de kinderen te maken en groepsfoto’s. Ook is er de
mogelijkheid om een gezinsfoto te laten maken, van
broertjes en zusjes die hier op school zitten.
Vandaag ontvangt u hierover meer informatie via de
mail. Contactpersoon is juffrouw Mijke.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
We doen mee met het Nationaal Schoolontbijt.
Op dinsdag 8 november mogen alle leerlingen naar
school komen zonder
thuis te hebben
ontbeten. Want dat
doen we met z’n allen
op school. Veel kinderen
slaan ’s ochtends nog
steeds hun ontbijt over,
blijkt uit verschillende
onderzoeken. Of ze
ontbijten niet gezond.
Terwijl juist voor
schoolkinderen een goed ontbijt de beste start is.
En het is ook nog eens leuk om samen te ontbijten.
Om dat te ervaren gaan ook dit jaar ruim 500.000
kinderen op zo'n 2.500 basisscholen samen ontbijten.
Bakkers en supermarkten uit de buurt zorgen ervoor dat
al die kinderen op tijd hun ontbijtje krijgen.
Uitgebreide informatie over het Nationaal Schoolontbijt
kunt u vinden op:
www.schoolontbijt.nl/het-nationaal-schoolontbijt.
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KUNSTKWARTIERKLAS OP SCHOOL
Deze week heeft uw kind een flyer mee naar huis
gebracht over een Kunstkwartierklas op school:
Naschools, in een blok van 6 lessen, zoveel mogelijk
aansluitend aan de schooltijd, cultureel aanbod zoals
muzieklessen, lessen beeldende kunst, dans- en
theaterlessen en dit alles in kleine groepjes.
De lessen worden op diverse locaties gegeven en alle
kinderen mogen op elke locatie aansluiten.
Meer informatie hierover kunt u lezen op de website
van Kunstkwartier, www.kunst-kwartier.nl.
Voor ouders/verzorgers die daarvoor in aanmerking
komen, bestaat de mogelijkheid om via de stichting
leergeld een onkostenvergoeding voor deze lessen te
ontvangen. Voor meer informatie:
www.leergeldhelmond.nl.
Wilt u meer weten? Kijk op: www.kunst-kwartier.nl in
linker kolom, eerste item van de agenda:
‘Kunstkwartierklas op school’, of neem contact op met
Mieke Chatrou, m.chatrou@kunst-kwartier.nl, telefoon
0492-476654.

Tevens zijn wij nog op zoek naar enthousiaste ouders/
grootouders om op maandagmiddag of woensdagochtend bij de BoS te komen helpen. Lijkt het je leuk
en heb je tijd, loop dan eens binnen bij onze BoS of
neem contact op met Patricia Stoffels, telefoon:
06-40121881 of per mail: patriesdekoning@live.nl.

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. Ook staat er een wit bakje met
daarin gevonden sieraden en fietsensleuteltjes.
Let op: De kast met gevonden voorwerpen wordt
vrijdag 21 oktober na school helemaal leeggehaald en
dan gaat alles weg. Dus bent u iets kwijt; kom op tijd
even kijken.

VAN DE OUDERVERENIGING


Op woensdag 19 oktober vindt de jaarvergadering
plaats van de oudervereniging. Vanaf 19.00 uur is de
inloop en om 19.30 uur starten we op school met
deze vergadering. Alle ouders zijn van harte
uitgenodigd. Een uitnodiging voor deze avond heeft
u inmiddels ontvangen.

BIEB OP SCHOOL
Op 19 september is de Bieb op School weer van start
gegaan! Elke dag even lezen is belangrijk. Het is leuk
om te doen en wie elke dag 15 minuten leest, leest
meer dan een miljoen woorden per jaar!
Belangrijk om te onthouden als uw kind een boek wil
lenen uit de BoS:
- zorg dat het biebpasje er is;
- geef een plastic tas apart mee, liefst voorzien van
de naam (in de gymtas mogen er geen boeken
meegenomen worden).
Maandag
Dinsdag



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 in Helmond.
De voorlopige indeling is als volgt:
- Woensdag 26 oktober
groep 7/8
- Donderdag 27 oktober
groep 5/6
- Vrijdag 28 oktober
groep 3/4.

: groepen 5 t/m 8
: groepen 1 t/m 4.

Zonder pas of tas mogen er vanuit de BoS geen boeken
meegegeven worden.
Op maandag na school is er geen BoS, op woensdag na
school is er tot 13.00 uur de mogelijkheid om een boek
te komen lenen. U kunt dan ook samen met uw kind
een boek komen uitzoeken.

Herinnering jaarvergadering



Halloweentocht 4 november
Op de avond van de Halloweentocht zal er, van
18.00 tot 19.00 uur, een jury in de aula zitten (op het
podium) die hun oordeel zullen vellen over welk kind
het mooist/leukst/engst verkleed is. Als uw
kind deze prijs graag zou willen winnen, laat
hem/haar dan even langs deze jury lopen!.
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De Bassie heeft een e-mail ontvangen met de vraag
waarom de Halloween-tocht dit schooljaar op
vrijdag 4 november is. Allereerst willen wij even
zeggen dat wij het zeer op prijs stellen als u ons
deze vragen stelt, dan krijgen wij namelijk ook de
mogelijkheid om het uit te leggen.
Wij hebben bewust voor deze datum gekozen,
omdat wij de tocht niet op een doordeweekse dag
willen doen (het wordt dan te laat voor de
kinderen) en omdat de vrijdag ervoor de klok nog
niet verzet is en het dus nog niet donker genoeg is.
Tevens valt de vrijdag ervoor in de herfstvakantie.
Mocht u nog ooit vragen en/of opmerkingen
hebben, dan horen wij dit graag.


Rectificatie data filmavonden in schoolkalender
De activiteitencommissie “Bassie” organiseert in
maart 2017 weer filmavonden in de aula op school.
In de schoolkalender staan de data 15, 22 en 29
maart vermeld. Deze data kloppen niet.
De juiste data zijn:
- woensdag 8 maart 2017
- donderdag 9 maart 2017
- vrijdag 10 maart 2017.

SWV HELMOND-PEELLAND PO - OPR - NIEUWE
LEDEN GEZOCHT PER 1 JANUARI 2017
Beste ouders en personeelsleden,
In augustus 2014 is het passend onderwijs van start
gegaan. Ouders, scholen, personeelsleden en het
Samenwerkingsverband zoeken samen naar de meest
passende plaats voor alle kinderen die (extra) zorg
nodig hebben.
Wist u dat u uw steentje bij kunt dragen binnen in de
OPR (Ondersteuningsplanraad)? Dit doet u samen met
andere ouders en personeelsleden. U volgt van nabij
de ontwikkelingen, praat en denkt mee over alle
onderwerpen die van belang zijn. Uw stem en
adviezen tellen mee!
Vindt u dit een mooie uitdaging? Is uw antwoord, Ja!!!
Dan bent u de ouder of personeelslid die wij zoeken!
En willen we graag samen met u de schouders eronder
zetten, om het passend onderwijs een kans te geven!
Aanmelden doet u met het kandidaatstellingsformulier
in de bijlage bij deze ouderkrant. Dit moet voor
31 oktober gemaild worden naar Karin
Steenbakkers k.steenbakkers@swv-peelland.nl.

GEREEDSCHAP INZAMELINGSACTIE
Op zaterdag 15 oktober tussen 11.00 en 13.00 uur vindt
er weer een gereedschap inzamelingsactie plaats in
Helmond. U kunt uw goederen inleveren op diverse
adressen. Voor meer informatie, zie de bijlage bij deze
ouderkrant.

THEMABIJEENKOMSTEN CJG HELMOND
Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert een 2-tal
themabijeenkomsten voor ouders met kinderen tot
10 jaar:
- Maandag 17 oktober: Workshop “leren luisteren”;
- Dinsdag 8 november: Workshop “omgaan met ruzie
en agressie”.
Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u in de
bijlagen bij deze ouderkrant.

Wilt u na het lezen van de notitie meer weten?
Neem dan contact op met Karin, zij zorgt ervoor dat
iemand u terugbelt.
Na uw aanmelding zal de OPR begin november de
kandidatenlijst opstellen en deze samen met het
stemformulier opsturen naar alle MR’en.
De gezamenlijke MR'en brengen voor 15 december
2016 hun stem uit. Voor de kerstvakantie zullen alle
kandidaten ingelicht worden of ze gekozen zijn of op
de wachtlijst staan.
Met vriendelijke groet,
Mark de Vries, voorzitter OPR.
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VOORSTELLING ANNATHEATER
In de ban van Richard”
Naar het stuk Richard III van Shakespeare.
Voor iedereen vanaf 10 jaar!
Kom kijken naar de bijzondere voorstelling "In de ban
van Richard". Een moderne bewerking van het
toneelstuk "The tragedy of King Richard the Third" van
Shakespeare door Heleen Verburg. Deze bloedstollende
tragedie wordt met passie en humor door 11 talenvolle
jongeren van de productiegroep van Jeugdtheaterschool
Annatheater gespeeld. Het publiek wordt verrast met
een door professionals begeleide voorstelling, die
kinderen en volwassenen moeiteloos weet te boeien van
begin tot eind.

In de voorstelling “In de ban van Richard” speelt een
groep jongeren “Richard III”. Gaandeweg krijgt het stuk
hen zo in de greep dat toneel en werkelijkheid door
elkaar heen gaan lopen. Een stuk over (on)macht,
verwarring, rivaliteit, pesten en over wat macht met
mensen doet.

Spel:
Emma Bastiaansen, Pepijn van den Berg, Iza van
Blokland, Eva Bos, Rubén-Fernando Vargas
Domínguez, Evie Hendriks, Teun Hermans (oud
leerling van onze school), Yasemin Kevser, Leanne
Stoeffe, Elise Vogels en Bart van de Voort.
-

-

Data voorstellingen:
Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober.
Aanvang:
Vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag 15.00 uur
Entree:
Kinderen/jongeren € 8,00 volwassenen € 10,00.
€ 1,00 korting per kaartje in de voorverkoop.
Zie www.annatheater.nl voor dag en tijden
voorverkoop.
Reserveren:
reserveren@annatheater.nl, tel. 06-28104333.

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Telefoon: 0492-475255, e-mail: info@annatheater.nl
Website: www.annatheater.nl.

