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Beste ouders, 
 
Hier is dan weer de ouderkrant van onze school; 
nummer 8 van dit jaar. We gaan al weer snel richting 
zomervakantie, richting einde schooljaar met al zijn 
evenementen. En natuurlijk met alle voorbereidingen 
voor het nieuwe schooljaar. Zoals u van ons gewend 
bent houden we u op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes. Gaat u er even 5 minuutjes voor zitten? 
 
Ingeborg Schrama, directeur 
 
 
EXTRA VRIJE DAG I.V.M. STUDIEDAG 

 
 
Zoals u ook al in onze 
schoolgids en activiteiten- 
kalender heeft kunnen 
lezen, hebben wij vrijdag 
25 mei een studiedag op 
school. 
 
 

Dit betekent dat alle kinderen deze vrijdag de hele dag 
vrij zijn. De school is dan gesloten! 
 
 
EEN NIEUWE STAP VOOR JUF INGEBORG  
 
Vorige week heeft juf Ingeborg aan u en ons laten 
weten dat zij een nieuwe stap gaat maken in haar 
loopbaan. Natuurlijk hebben we haar daarmee 
gefeliciteerd en vinden het tegelijkertijd ook jammer. 
Met het team en het bestuur gaan we in overleg om te 
kijken hoe we een passend afscheid kunnen 
organiseren. We houden u op de hoogte via de 
ouderkrant en/of via de mail. 
 
 
 
 
 
 

SCHOOLVAKANTIES 2018 - 2019 
 
● Start : maandag 20 augustus 2018 
● Herfstvakantie :  maandag 15 oktober t/m  

    vrijdag 19 oktober 2018 
● Kerstvakantie :  maandag 24 december 2018 

 t/m vrijdag 4 januari 2019 
● Carnaval : maandag 4 maart t/m 

  vrijdag 8 maart 2019 
● Meivakantie + :  maandag 22 april t/m 

2e Paasdag    vrijdag 3 mei 2019 
● Hemelvaart :  donderdag 30 mei en 

    vrijdag 31 mei 2019 
● 2e Pinksterdag :  maandag 10 juni 2019 
● Zomervakantie :  maandag 8 juli t/m  

    vrijdag 16 augustus 2019. 
 
 

GIGA KANGOEROEDAG 
 
Ruim 600 Helmondse basisschoolkinderen zijn gisteren 
donderdag 17 mei verwelkomd door OEC Korfbal op 
Sportpark De Braak tijdens de 2e editie van de Giga 
Kangoeroedag. Jonge leerlingen van zes Helmondse 
basisscholen hebben die dag kennis gemaakt met sport, 
onder begeleiding van 80 enthousiaste vrijwilligers van 
OEC, Jibb en het Summa College. 
 
Dit jaar deden opnieuw de groepen 1 en 2 van de 
basisscholen Silvester Bernadette, De Goede Herder,  
De Vuurvogel, De Korenaer en Talentrijk mee.  
De leerlingen van De Rakt deden dit jaar voor het eerst 
mee. OEC en Jibb organiseerden de dag om kleuters aan 
het bewegen te krijgen en kennis te laten maken met 
sport en spel. 

De Giga Kangoeroedag is een grotere versie van de 
kangoeroe-trainingen die elke zaterdagochtend bij OEC 
plaatsvinden voor jonge kinderen. Door veel aandacht 
voor succesbeleving en spelenderwijs bewegen, 
ontwikkelen kleuters daar hun motoriek en leren zij 
samen te spelen. 
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SPONSORLOOP 
 
Op donderdag 24 mei houden we op onze school een 
sponsorloop. Onze kinderen gaan rondjes rennen om 
het schoolplein voor een aantal goede doelen. 
 
Hoofddoel: Het vergeten kind. 
2e doel: Stichting Speel je mee. 
3e doel: Speelmaterialen speelplaats. 
 
Vorige week hebben de kinderen een sponsorkaart 
mee naar huis gekregen waarmee ze langs de deuren 
mogen om sponsoren te zoeken. We hopen dat u de 
kinderen stimuleert en meehelpt om sponsoren te 
zoeken. 

Vanaf 12.45 uur gaat het beginnen: 
- 12.45 - 13.15 uur: de groepen 1-2  
- 13.15 - 13.45 uur: de groepen 3-4 
- 13.45 - 14.15 uur: de groepen 5-6 
- 14.15 - 14.45 uur: de groepen 7-8. 

Ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, iedereen is 
welkom om onze kinderen te komen aanmoedigen!! 
Wij hopen op veel support en gezelligheid!! 
 

 
 
 

 

 
 
 

NIEUWE WET AVG VANAF 25 MEI 2018 
 
Scholen verwerken persoonsgegevens van ouders en 
leerlingen. Zij moeten zich hierbij aan strenge regels 
houden. Lees in de bijlage bij deze ouderkrant welke 
regels er vanaf 25 mei 2018 precies gelden voor 
scholen voor de privacy en bescherming van de 
gegevens van leerlingen en ouders. 

 
 

THUIS INLOGGEN 
 
Op school werken we in een “cloudportaal” waarin alle 
programma’s staan waar we mee werken. Dit portaal kun 
je ook thuis gebruiken! Op onze website staat een 
uitgebreide handleiding over het inloggen vanuit thuis. 
Kijk op de website bij “overig” en klik op “downloads” om 
de handleiding te openen. 
 
| 
READY TO ROCK (ON AIR) 
 
In de afgelopen maanden 
hebben leerlingen van 
onze school, die zich 
daarvoor hadden 
aangemeld, les gekregen 
in het spelen op een 
blaasinstrument: saxofoon of trompet. Ook leerlingen van 
de Vuurvogel en Silvester Bernadette doen mee aan dit 
“blazers”project. Leerlingen van de Straap, de Toermalijn 
en de Mozaïek hebben ondertussen geoefend met de 
instrumenten: drum, keyboard, basgitaar, gitaar of zang. 
De komende weken gaan onze leerlingen zich richten op 
het samenspelen met anderen. Eerst met andere blazers 
en daarna in verschillende bandjes.  
Op donderdag 14 juni mogen de bandjes optreden in de 
Cacaofabriek tussen 19.00 uur en 21.00 uur. 
Toeschouwers zijn van harte welkom!  
Meer informatie vindt u op www.readytorockhelmond.nl 
 
 
VANUIT DE OUDERVERENIGING / DE BASSIE 
 
Allereerst: na onze oproep voor nieuwe aanwas binnen 
onze activiteitencommissie hebben zich enkele ouders 
aangemeld. Inge Verstegen en Carmina Verhofstadt, 
welkom bij onze club en veel plezier!! 
 
Dan de ouderwetse gezelligheid in de aula!!  
Dat was er tijdens de oudhollandse spelen, een geslaagde 
activiteit en absoluut voor herhaling vatbaar!!  
Ook de lentewedstrijd heeft veel goeds laten zien: 
creatieve werkjes, die tentoongesteld zijn en ook 
beoordeeld! Proficiat winnaars en iedereen die zich 
hiervoor ingezet heeft, super gedaan! 

http://www.readytorockhelmond.nl/
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Wat staat er nog op 
het programma?  
De Helmondse Wandel 
Vierdaagse, van 30 mei 
t/m 2 juni. Ook deze 
wordt verzorgd door 
onze Bassie. 
 
Het motto dit jaar: “Ik loop op water”. De Bassie 
ondersteunt dit, dus geen frisdrank voor onderweg, 
maar water, de gezondste dorstlesser. 
Met het inschrijfformulier dat u reeds heeft ontvangen, 
kunnen de kinderen zich aanmelden in de aula op 
dinsdag 22 mei en woensdag 23 mei, direct na school. 
  
Houdt u ook alvast rekening met de schoolreisjes?  
Deze staan vastgesteld op dinsdag 19 juni. 
Tot ziens! 
 
 
DUTCH TECHNOLOGY WEEK 2018 
 
Zaterdag 9 juni Hotspot Hightech - de Peel bij VDL 
Modules Helmond 

Van 4 t/m 9 juni vindt de Dutch Technology week 
plaats. Een vast onderdeel hiervan is de Hightech 
ontdekkingsroute op zaterdag 9 juni van 11.00 uur tot 
17.00 uur waarbij het mogelijk is diverse hotspots te 
bezoeken.  

Wil je de techniek van de toekomst ervaren? 
Kom en beleef de wereld van Hightech Helmond - de 
Peel en neem een kijkje in de keuken van de 
technologie. Maak kennis met de meest uiteenlopende 
innovaties uit de regio. Een beleving voor jong en oud! 
Dit mag je niet missen! 
 
Voor leerlingen in Helmond en de omliggende 
gemeenten is er zo’n hotspot bij VDL Industrial 
Modules aan de Brandevoortse Dreef in Helmond.  
Hier zullen ruim 50 bedrijven laten zien hoe leuk 
techniek kan zijn.  

 
 
 

MAD SCIENCE ZOMERKAMPEN 
 
Dit jaar kunnen kinderen ook in de zomer weer 
inschrijven voor de Mad Science zomerkampen!  
Deze zomerkampen vinden de gehele vakantieperiode 
(9 juli t/m 17 augustus) plaats op super leuke locaties 
verspreid door Brabant! Voor meer informatie, zie de 
bijlage bij deze ouderkrant. 
 
 
KORTE THEATERCURSUSSEN BIJ KUNSTKWARTIER 
 
Zit jij ook vol (theater)energie? Kom spelen in het 
Theaterhuis aan de Kromme Steenweg 16!  
Eind mei gaan drie korte cursussen van start. Kijk snel 
op www.kunstkwartier.nl en kom mee doen! 
 
● Hoi, Ik ben Annie! voor iedereen die volgend jaar 

naar groep 4 of 5 gaat, Eén les dans, één les zang 
en één les toneel. Tijdens alle drie de lessen leer je 
stukjes uit de musical Annie! Start 25 mei. 

● MusicalFun in the Sun, 9/12 jaar. In vier lessen 
maak je een hele korte, zomerse minimusical.  
Start 1 juni. 

● Popperdepop, 9/12 jaar. Ontdek de poppenspeler 
in jezelf! Kom vier keer een pop maken onder 
leiding van een beeldend docent en breng meteen 
daarna de pop tot leven samen met een 
toneeldocent. Start 6 juni. 

 
 
JEUGDMUZIEKDAG ZONDAGMIDDAG 27 MEI 
 
Op zondagmiddag 27 mei kunnen alle kinderen volop 
muziek komen maken in De Warande. Tussen 14.00 uur 
en 17.00 uur is daar de Kindermuziektuin, waar je 
allerlei instrumenten mag uitproberen.  
Om 15.30 uur is op het Carat paviljoen een leuk concert 
van 60 Helmondse muziekleerlingen en top-trompettist 
Eric Vloeimans. Een heerlijke zondagmiddag vol muziek 
en zelf klanken maken, voor kinderen, (groot)ouders, 
parkwandelaars en alle andere belangstellenden. 
 
27 mei | 14.00 - 17.00 uur | Stadspark De Warande | 
vrij entree 
 
 

http://www.kunstkwartier.nl/
http://www.kunst-kwartier.nl/cursussen/theater/musical-mini-cursus-hoi-ik-ben-annie-9-tm-12-jr/
http://www.kunst-kwartier.nl/cursussen/theater/musical-fun-in-the-sun-9-tm-12-jr/
http://www.kunst-kwartier.nl/cursussen/theater/popperdepop-poppen-en-objectentheater-9-tm12-jr/

