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Beste ouders, 
 

Dit is de laatste OUDERKRANT van het jaar 2018; 
nummer 4. Na de sfeervolle adventsvieringen en 
volgende week nog de sterrenspeurtocht en 
kerstmarkt, sluiten we vrijdag 21 december de 
voorbereidingen naar Kerst al weer af met onze 
jaarlijkse Kerstviering in de aula en in de groepen.  
Tot slot kijken we ook alvast vooruit naar januari. 
 
Namens alle teamleden bedank ik iedereen die in  
2018 de handen uit de mouwen stak voor onze 
school. Veel of weinig, groot of klein. Alles was 
belangrijk genoeg om nu, aan het eind, een 
welgemeend dankjewel te zeggen voor alle hulp.  
Voor nu wens ik u hele fijne feestdagen en het 
allerbeste voor 2019. Ik hoop dat we elkaar ook in  
het nieuwe jaar veel zullen spreken! 
De school begint weer op maandag 7 januari 2019. 
 
Connie Schellens, directeur 
 
 
BENOEMING ADJUNCT-DIRECTEUR 
 
Het heeft even geduurd, maar het is gelukt om een 
geschikte kandidaat te vinden voor de functie van 
adjunct-directeur. Angelique van Lankveld zal per  
1 februari 2019 ons team komen versterken.  
De benoemingsadviescommissie was unaniem in de 
keuze en we zijn blij haar op onze school te 
verwelkomen.  
 
 
BURGEMEESTERSONTBIJT 
 
Op 7 november ben ik, juf Suzanne (pedagogisch 
medewerkster), met 4 leerlingen van onze school gaan 
ontbijten met burgemeester Blanksma. Evi en Jara uit 
groep 5 en Zoe en Nyah uit groep 6 waren de bofferds 
die mee mochten.  
 
 
 

Feestelijk en in de mooiste kleren zijn we met de auto 
vertrokken. Over de rode loper mochten we naar binnen 
en werd er direct een foto gemaakt met de 
burgemeester. De aula van het Jan van Brabantcollege 
was gezellig versierd en er was zelfs een DJ! Leuk dat 
iedereen ging dansen! Daarna hebben we genoten van 
een heerlijk ontbijtbuffet. De burgemeester kwam ook 
nog even aan onze tafel zitten zodat de kinderen haar 
wat vragen konden stellen. We hebben zelfs allemaal  
een handtekening! Het was een erg leuke en bijzondere 
ochtend! 
 
 

KERSTMIS OP SCHOOL 
 
Woensdagavond 19 december is er een 
sterrenspeurtocht met aansluitend een gezellige 
kerstmarkt op school. Alle kinderen hebben iets 
gemaakt en dat wordt verkocht tussen 18.30 en 20.00 
uur. De geldopbrengst is voor het goede doel:  
Stichting LIEF. Deze stichting hoopt, met alle artikelen 
en levensmiddelen die we ook op school inzamelen, 
mooie kerstpakketten samen te kunnen stellen. 
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EERSTE OPEN PODIUM OP 8 NOVEMBER 
 
Het eerste open podium is een feit. Op 8 november 
hebben alle kinderen hun talenten mogen laten zien en 
wat zijn we trots! We hebben gezien dat veel kinderen 
met de hele klas iets hebben laten zien. Ook waren er 
een aantal kleine groepjes die samen iets hebben 
bedacht en voorbereid en er waren zelfs kinderen die 
helemaal alleen het podium op gingen en hun kunsten 
hebben laten zien. Dansen, zingen, twirlen, trampoline 
springen, alles kwam voorbij. Kinderen, juffen en 
meesters, bedankt voor jullie inzet! Op naar het 
volgende open podium! Laat je talenten zien en ben er 
trots op! 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
VEILIG FIETSEN IN HET DONKER! 
 
In deze donkere dagen is het belangrijk dat onze 
kinderen goed gezien worden in het verkeer!  
Daarom tips vanuit Veilig Verkeer Nederland. 
 
Zeker overdag doen kinderen nooit uit zichzelf het 
fietslicht aan. Ze zien toch nog genoeg? Ze beseffen 
niet dat door anderen gezien worden veel belangrijker 
is. Maak met je kind daarom de afspraak dat hij/zij het 
fietslicht in ieder geval aandoet als: 
● De straatverlichting aangaat/nog aan is. 
● Andere fietsers het licht aan hebben. 

 
 

● Als kinderen meerijden in de auto, kun je hen er op 
wijzen hoe slecht een fietser zonder licht te zien is. 
Doe dat regelmatig en het liefst in het donker  
’s avonds en bij slecht zicht overdag. 

 
Opvallen kan ook met kleding: 
● Bij regen, schemering en in het donker valt felle of 

lichtgekleurde kleding het beste op. 
● Bij mist overdag zie je donkergekleurde kleding het 

beste. 
● Reflecterende strips of hesjes helpen ook om beter 

op te vallen. 
 
JE MOET GEZIEN WORDEN!! 
 
 
KERSTKAARTEN 
 
Sommige leerlingen vinden het leuk om kerstkaartjes 
te geven aan elkaar. Dat mag natuurlijk! Om ervoor te 
zorgen dat het ook voor iedereen leuk en gezellig 
blijft vragen we wel om de kaartjes buiten school te 
geven.  
 
 

JANUARI TOETSMAAND 
 
Het is elk jaar de gewoonte en 
ook nu houdt het alle 
leerkrachten en alle kinderen 
weer bezig: toetsen. 
In de groepen 3 t/m 8 worden 
meteen na de kerstvakantie de 
Cito middentoetsen afgenomen. 
Dit is één van de manieren 
waarop we volgen hoe onze 
leerlingen zich ontwikkelen.  
Op het eerstkomende rapport van 12 februari worden 
de uitslagen hiervan verwerkt.  
 
In de groepen 1 en 2 volgen wij het besluit dat landelijk 
genomen is; geen toetsen van Cito meer voor de 
groepen 1 en 2. Net als voorgaande jaren zullen wij de 
kinderen wel uitgebreid observeren met KIJK!  
De bevindingen hiervan vindt u terug op het rapport in 
februari.  
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HERHAALDE OPROEP 
 
Bouw! Al geruime tijd werken wij met een aantal 
kinderen uit groep 2, 3 en 4 met het interventie- 
programma Bouw! Dit is een computergestuurd 
programma dat de leerlingen doorlopen om op deze 
manier leesproblemen tegen te gaan. Dit gebeurt op 
wisselende dagen bij ons op school. 
Op dit moment hebben wij een aantal ouders die ons 
komen helpen. Daar zijn we heel erg blij mee.  
Op vrijdag komt hier helaas verandering in en hebben 
we tijdens enkele uurtjes op vrijdagochtend nog een 
begeleider nodig.  
Lijkt het u leuk om op school te ondersteunen en heeft 
u daar tijd voor, laat het dan weten aan juffrouw 
Wencke of de leerkracht van uw kind. Ook kunt u bij 
hen terecht als u interesse heeft, maar eerst nog 
informatie wil ontvangen. Wij hopen op een reactie! 
 
 

HOOFDLUISCONTROLE 
 
Op woensdag 9 januari vindt er in de groepen 1 t/m 8 
weer een hoofdluiscontrole plaats. Wij vragen u hier 
rekening mee te houden. Dus geen vlechten, staartjes 
enz., maar graag de haren los. 
 
 
VANUIT DE OUDERVERENIGING / DE BASSIE 
 
Zoals ieder jaar organiseren we ook dit jaar weer een 
gezellige kerstmarkt met sterrenspeurtocht! U heeft 
hierover vanuit school al diverse info ontvangen.  
Lees deze info goed door voor de juiste tijden. 
 
Na een welverdiende kerstvakantie kunt u alvast de 
volgende activiteiten noteren: voor de eerste keer in 
de geschiedenis van de Bassie: op 11 januari een echt 
Fifa playstation kampioenschap op school!! 
Dit is voor de groepen 5 t/m 8. De inschrijvingen zijn al 
gestart, voor meer info kunt u terecht bij meneer 
Johny of meneer Art. 
 
 
 
 
 

En ook het darttoernooi komt eraan! Noteer 1 februari 
alvast, kinderen van groep 5 t/m 8! De groepen 1 t/m 
4 komen later die maand aan de beurt voor het oud- 
Hollands spellencircuit, genoeg te doen dus weer, ook 
in het nieuwe jaar! Tot ziens op de kerstmarkt of in 
2019!! 
  
Groeten van De Bassie 

 
 
HOE VOORKOM JE THUIS BEELDSCHERM- 
CONFLICTEN? 
 
Beeldschermen zijn in veel gezinnen onderwerp van 
discussie. Ouders vinden dat hun kinderen te vaak en 
te lang online zijn. De vraag is hoe ouders het 
beeldschermgedrag van hun kind in goede banen 
kunnen leiden. 
 

 
 
 
Digitale tijd 
In de eerste plaats is het goed om je te realiseren dat 
we nu in een digitaal tijdperk leven, waarin 
beeldschermen en internet niet meer weg te denken 
zijn. Wijzelf zijn daar niet mee opgegroeid en ervaren 
dat logischerwijs anders dan onze kinderen. Soms is er 
dus echt sprake van een generatiekloof. Bouwden we 
vroeger bijvoorbeeld met Lego, nu kunnen kinderen 
dit ook in een virtuele wereld doen met Minecraft.  
Dat is het voortschrijden van de tijd. Begrijp het niet 
verkeerd: het spelen met tastbaar speelgoed kan niet 
vervangen worden door virtueel speelgoed. Het is een 
aanvullende mogelijkheid, waarvan kinderen, mits 
goed gedoseerd, ook kunnen leren.  
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Zo prikkelen digitale spelletjes hun creativiteit, 
vergroot het hun ruimtelijke inzicht en leren ze snel 
beslissingen te nemen. Maar wat is dan een goede 
dosering? 
 
Jonge & oudere kinderen 
Volgens ontwikkelingspsycholoog Steven Pont is het 
belangrijk om een onderscheid te maken tussen jonge 
en oudere kinderen. Jonge kinderen (groep 1-4) zitten 
nog midden in hun sociale en motorische ontwikkeling.  
Die stimuleer je alleen in de echte wereld. Zorg er dus 
voor dat ze volop de gelegenheid hebben om hiermee 
te experimenteren in de tastbare wereld.  
 
Er zijn wel digitale spelletjes die kinderen uitnodigen 
om te bewegen en samen te spelen, zoals WII Sports 
en Just Dance, maar omdat je er punten mee kan 
scoren, overschaduwt het willen presteren vaak het 
sociale en motorische aspect. Begrens daarom bij jonge 
kinderen het beeldschermgebruik meer. 
 
Oudere kinderen zijn al verder in hun sociale en 
motorische ontwikkeling. Voor hen is het vanuit die 
optiek dus niet bezwaarlijk als zij een deel van hun 
contacten onderhouden via beeldschermen (meisjes 
doen dat met name via social media en jongens via 
games).  
 
Eten voor de TV 
Waarin er geen onderscheid gemaakt zou moeten 
worden tussen jongere en oudere kinderen is eten voor 
de TV. Tuurlijk kan dat best af en toe. Als dat echter vaak 
gebeurt, dan mis je een heel belangrijk contactmoment! 
Gezamenlijk aan tafel eten is uitermate leerzaam voor 
kinderen. Je praat samen en bespreekt de dag.  
Kinderen vergroten zo niet alleen op een actieve manier 
hun woordenschat, maar het helpt ze ook om hun 
ervaringen en emoties te verwerken. Dat is voor alle 
kinderen heel waardevol! Bovendien ben je op zulke 
momenten in verbinding met elkaar.  
Elk moment dat jij met je volledige aandacht bij je kind 
bent is echt quality time!  
Het maakt dat je kind zich gezien en gehoord voelt! 
 
 
 
 

Mediaopvoeding 
We ontkomen er dus niet aan om te accepteren dat 
beeldschermen onderdeel uitmaken van de 
samenleving. Het gebruik ervan verbieden, zou daarom 
ook risico’s met zich meebrengen, omdat kinderen er 
dan niet mee om leren gaan. Bovendien bestaat het 
gevaar dat als kinderen ouder zijn en ze zich buiten jouw 
bereik bevinden, ze doorschieten in hetgeen jij hen 
verboden hebt. Blijf daarom in contact en in gesprek met 
je kind over media en de mogelijke gevaren ervan. Maak 
het onderdeel van jouw opvoeding en maak samen 
afspraken over het gebruik ervan. 
 
Doseerafspraken  
Bij het maken van afspraken is het goed om in gedachte 
te houden dat kinderen grote behoefte hebben aan 
autonomie en graag als “volwaardig” mens behandeld 
willen worden. Dat betekent dat ze graag mee willen 
denken over die afspraken. Betrek ze er dus bij en geef  
ze er, binnen jouw kaders, een stem in en ervaar dat 
afspraken die je gezamenlijk maakt, beter nageleefd 
worden! 
 
Hoe lang?  
We hebben al gezien dat het goed is om met name bij 
jongere kinderen het beeldschermgebruik te begrenzen. 
Te lang voor een scherm zitten kan tot overprikkeling 
leiden en de sociale en motorische ontwikkeling van je 
kind in de weg staan. Bij het begrenzen kunnen 
tijdkaarten een handig hulpmiddel zijn. Heb je 
bijvoorbeeld met je kind afgesproken dat hij 1 uur per 
dag TV mag kijken, dan kan je hem bijvoorbeeld 4 
kaartjes van 15 minuten geven.  
Dat betekent dat hij de gelegenheid heeft om binnen 
jouw grens van 1 uur, te kiezen of hij dit uur in één keer 
“op maakt” of in een aantal keer. Op deze manier kom  
je tegemoet aan de behoeften van je kind om ook zelf te 
mogen beslissen en maak je de afspraken zicht- en 
tastbaar.  
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In een rapport van Mijn Kind Online staan de volgende 
richtlijnen: 
- 6-8 jaar: maximaal 1 uur per dag, verdeeld over 
 periodes van maximaal 30 minuten; 
- 8-10 jaar: maximaal 1 tot 1,5 uur beeldschermtijd  
 per dag; 
- 10-12 jaar: maximaal 2 uur beeldschermtijd per  
 dag; 
- 12 jaar en ouder: maximaal 3 uur beeldschermtijd  
 per dag. 
 
Tips 
Tot slot nog een aantal tips om media een verantwoord 
plekje in je gezin te geven: 
 
● Samen kijken & praten.  

Kijk ook af en toe samen met je kind mee en praat 
over wat je ziet. Zo trek je de virtuele wereld als het 
ware de echte wereld in en stimuleer je een groter 
deel van de hersenen dan passief kijken. 
 

● Overgang aankondigen.  
Zorg ervoor dat je kind weet dat de afgesproken tijd 
er bijna op zit. Raak daarbij je kind even aan als je 
hem vertelt dat de TV over een aantal minuten uit 
gaat, zodat de boodschap ook overkomt. Een 
andere optie is een eierwekker, Time Timer of 
Kleurenklok gebruiken. 
 

● Korte filmpjes.  
Bied ze korte filmpjes aan.  
Dit maakt het maken van de overgang, nadat een 
filmpje afgelopen is, makkelijker. Als een filmpje 
bezig is, is het echt moeilijker om te stoppen.  
Weet verder dat een “grensgevecht” er ook bij 
hoort. 

 
● Help bij het maken van de overgang.  

De aantrekkingskracht van beeldschermen is zo 
groot, dat je als ouders ook een soort “tegenkracht” 
moet organiseren. Maak de beeldschermloze tijd 
leuk en interessant. Doe samen iets met je kind of 
zet iets verrassends neer om mee te spelen. 
 
 
 
 

● Vitamine-shot.  
Maak gebruik van het feit dat ze met hun aandacht 
“in” het scherm zitten en geef ze tijdens het kijken 
een schaaltje met wat groenten. Ze werken die dan 
vaak gedachteloos naar binnen! 

 
● Geef het goede voorbeeld.  

Ook voor beeldschermen geldt: kinderen doen 
eerder wat jij doet, dan wat je zegt. Wees je dus 
bewust van deze voorbeeldfunctie en doseer zelf 
ook goed! 

 
 

VOORSTELLING ANNATHEATER 29 DECEMBER 
 
Op de planken met Anna!  
In één dag een voorstelling maken met jongeren en 
kinderen! In de kerstvakantie, op zaterdag  
29 december, organiseert het Annatheater een dag vol 
theaterplezier voor jongeren en kinderen!  
We spelen de hele dag toneel en ’s avonds hebben we 
een voorstelling, in een echt theater met alles er op en 
er aan. Vanuit een spannend verhaal gaan we een 
flitsend  toneelstuk maken. We gebruiken alle kleuren 
licht en projecties van kasteelzalen en griezelige bossen!  
  
Kom in het Annatheater in de spotlights staan!  
  
Wanneer: zaterdag 29 december van 10.00 - 20.00 uur  
Waar: Annatheater Helmond  
Voor wie: jongeren en kinderen 
Wat kost het: € 10,00  
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia 
Germano: telefoon: 06-44369288 of via de mail 
laviniagermano@annatheater.nl.  
 
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 
0492-475255, info@annatheater.nl; 
www.annatheater.nl 
 
Deze dag wordt mede mogelijk 
gemaakt door Cultuur Contact. 
 
 
 
 
 

http://www.annatheater.nl/
http://www.annatheater.nl/
http://www.annatheater.nl/
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ONTWERPTRAJECT NEW MKIDS 
 
Een oproep aan kinderen van 10-14 jaar: voor het 
nieuwe ontwerptraject Mkids: “New Mkids”. 
 
Ben jij nieuwsgierig naar hoe een kledingstuk wordt 
gemaakt? Wil jij kleding ontwerpen? Op papier, op een 
paspop tot dat je weet wat je voor jezelf wilt gaan 
maken. Je zoekt stoffen, knopen, ritsen alles wat erbij 
hoort uit en samen met een ervaren naaister maak je 
jouw ontwerpen op maat. Helemaal in het nieuw!  
Ons thema is dit jaar “New Mkids”. De studio Jess7 is 
verhuisd naar een groot atelier in de Uilenburcht.  
Voor ons is het ook nieuw en wij dagen jullie, meiden en 
jongens, uit om iets nieuws te komen ontwerpen.  
Nieuw en origineel van top tot teen, want je zoekt ook 
schoenen en accessoires uit die je verder in jouw stijl 
gaat oppimpen. Er staat een fotoshoot gepland, je krijgt 
gratis dansworkshops en tot slot loop je op de catwalk 
tussen publiek met veel ouders, familie, vrienden en 
vriendinnen tijdens de feestelijke afsluiting in de 
speeltuin Leonardus. 
 

 
 
We gaan nu voor de 6e keer van start. Het programma is 
van 26 januari tot eind mei 2019. Het is steeds op 
zaterdag en je kiest voor de ochtend of de middag.  
Misschien ken je iemand die al een keer bij Mkids is 
geweest. Het is heel leuk, spannend om op de 
naaimachine te werken, leerzaam, gezellig, je inspireert 
elkaar en je staat straks trots op de catwalk in jouw 
nieuwe creatie. Alles is gratis, maar het is wel belangrijk 
dat als je jezelf opgeeft je aan alle onderdelen mee gaat 
doen. Kom maar op! Aanmelden kan via het 
inschrijfformulier in de bijlage bij deze ouderkrant. 
 
Groetjes team Jess7 
 
 

KINDERFILMFESTIVAL DE CACAOFABRIEK 
 
Deze kerstvakantie komt De Cacaofabriek weer met 
iets leuks: het KinderFilmFestival. Daarbij horen 
natuurlijk kinderfilms! Lekker genieten van een leuke 
film met een zakje chips of popcorn en een glaasje fris 
voor maar € 7,50. Op het programma staan deze keer 
“De Grinch”, “De Fabeltjeskrant” en “Asterix en de 
geheime toverdrank”. 
 
Speciaal voor kinderen van alle basisscholen in 
Helmond hebben wij een leuke actie! De Cacaofabriek 
geeft namelijk een aantal keer 2 tickets weg voor één 
van bovenstaande films tijdens de kerstvakantie.  
Wat moet je daar voor doen? Maak een mooi werkje 
van de kleurplaat in de bijlage bij deze ouderkrant. 
Vermeld hierop je naam en school erbij en lever deze 
kleurplaat in bij de kassa van De Cacaofabriek.  
De kleurplaat moet vóór de kerstvakantie worden 
ingeleverd (dus vóór 22 december). De winnaar wordt 
bekend gemaakt via e-mail en de Facebook pagina van 
De Cacaofabriek!  
 
 

 


