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Beste ouders, 
 
Dit is de laatste OUDERKRANT van het jaar 2019; 
nummer 4. Na de sfeervolle adventsvieringen en 
vanavond nog de lichtjestocht en kerstmarkt, sluiten 
we vrijdag 20 december de voorbereidingen naar 
Kerst al weer af met onze jaarlijkse Kerstviering in de 
aula en in de groepen. De school is vrijdag gewoon 
om 12.30 uur uit.  
 
Namens alle teamleden bedank ik iedereen die in  
2019 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.  
Ik wens u, namens het hele team, hele fijne 
feestdagen en het allerbeste voor 2020.  
Ik hoop dat we elkaar ook in het nieuwe jaar op een 
prettige manier blijven ontmoeten! 
De school begint weer op maandag 6 januari 2020. 
 
Connie Schellens, directeur 

 
 

INSPECTIEBEZOEK 
 
Op 19 november hebben twee onderwijsinspecteurs 
onze school bezocht. Ze zijn in diverse klassen gaan 
kijken en zijn in gesprek gegaan met kinderen, ouders, 
teamleden en het bestuur. De inspectie was positief 
over de ontwikkelingen op onze school en daar zijn we 
heel trots op! Zo gauw het definitieve rapport binnen is, 
zullen we dat op onze website zetten. 
 
 

VACATURE INSTROOMGROEP EN GROEP 1 
 
Na carnaval gaan we starten met een instroomgroep 
voor de 4-jarigen die bij ons nog gaan instromen.  
Deze week zal er een vacature op onze website 
geplaatst worden en op diverse sociale media.  
Begin april gaat juffrouw Ria met pensioen. Dan zal er 
ook vacatureruimte in groep 1A ontstaan. 
Kent u nog een groepsleerkracht die op onze school zou 
willen werken? Tip hem of haar om te solliciteren! 
 

DE SCHOOLFOTOGRAAF 
 
Onlangs hebben de ouders van de MR samen met ons  
de schoolfoto’s van de afgelopen jaren geëvalueerd.  
Zij hebben namens alle ouders aangegeven wat zij de 
afgelopen tijd gehoord hebben over de schoolfoto’s.  
De volgende punten zijn daarin o.a. naar voren 
gekomen: 
- De foto’s in een andere pose zijn leuk, maar er moet 

ook de mogelijkheid zijn om een pasfoto te 
bestellen. 

- Ouders willen graag een traditionele klassenfoto. 
- Ouders moeten kunnen kiezen voor een pakket wat 

betaalbaar is. 
- De schoolfoto’s worden elk jaar in dezelfde periode 

gemaakt, bij voorkeur aan het begin van het 
schooljaar.  

 
N.a.v. dit gesprek hebben we contact gehad met 
Esther Jacobs-Bijlhout en zij kan een aantal dingen 
aanpassen, waardoor zij aan bovenstaande wensen 
kan voldoen.  
 
Voor dit schooljaar komt zij rond maart naar onze 
school om schoolfoto’s te maken. Meer informatie 
hierover volgt nog.  
 
 

ZIEK MELDEN VIA OUDERAPP 
 
Doorgeven dat uw kind ziek is of naar de tandarts of 
huisarts moet? Dat gaat ontzettend snel en makkelijk via 
de ouderapp! Open de app, tik op het plusje onderin het 
scherm en kies voor “absentie melden”. De rest wijst zich 
vanzelf. Zo hoeft u nooit meer te wachten tot de school 
open is en kunt u ruim van te voren aangeven dat uw  
kind bijv. naar de tandarts moet.  
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BUITENSPEL TIJDENS DE PAUZES 
 

We hebben vanuit de inspectie complimenten 
gekregen over de manier waarop we met onze 
kinderen omgaan. Ze zijn erg positief over de sfeer op 
school. Daar zijn we trots op! 
Toch zijn we zelf nog niet helemaal tevreden over hoe 
er met elkaar gespeeld wordt, met name tijdens de 
pauzes. We besteden aandacht aan het goed spelen 
met elkaar, hebben veel materialen aangeschaft, 
leerkrachten spelen regelmatig mee en vanuit JiBB+ 
worden er ook spelletjes aangeleerd. Soms vinden we 
dat het buiten “te hard of  te lomp” gaat als kinderen 
samenspelen. Er zijn altijd surveillanten buiten bij wie 
kinderen terecht kunnen als er iets is. Als het mis gaat 
hebben we de volgende regels: 
● we spelen samen en als dat niet lukt, ga je naar de 

surveillant. 
● als er te hard/te lomp gespeeld wordt in de ogen 

van de surveillant die op dat moment buiten is, 
dan spreekt de surveillant de leerling(en) aan en 
bepaalt wat er moet gebeuren.  

● we hebben de afspraak gemaakt dat ouders 
worden gebeld als leerlingen flink vechten of 
schelden en dat de leerling(en) de eerstvolgende 
pauze niet naar buiten gaat/gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

BRIGADIER GEZOCHT!!! 

 
We zijn op zoek naar een brigadier op dinsdagmiddag. 
(Het mag ook op een ander moment zijn, zodat er 
geruild kan worden). Wie heeft er zin en tijd om onze 
kinderen veilig over te laten steken??? Heel graag!  
U kunt zich melden bij Debby Berkers, telefoon 
06-16592392 of even binnenlopen bij de directie. 
 

 
 

BRIGADIEREN EN VERKEERSVEILIGHEID 
 
Elke dag staan er brigadiers voor ons klaar om 
kinderen en ouders veilig te laten oversteken.  
Soms zijn er mensen die gewoon doorrijden of fel 
reageren als een brigadier een aanwijzing geeft.  
 
Dat is zowel voor de brigadier niet prettig als voor 
degenen die willen oversteken. We verzoeken 
iedereen om rekening te houden met elkaar en 
vooral met de veiligheid van onze kinderen.  
Laten we samen het goede voorbeeld geven aan 
onze kinderen. 
 

 
 
Bij regenweer merken we dat er ook wel eens auto’s 
de speelplaats opgereden worden; dat is natuurlijk 
niet de bedoeling. Die ruimte is voor de kinderen die 
naar de gymles gaan en voor de kinderen die nog 
buiten aan het spelen zijn. Gebruik a.u.b. de zoen en 
zoef zone of zet uw auto een stukje verder weg in 
een parkeerhaven, zodat het voor iedereen veilig 
blijft. 
 
 

KINDERZWERFBOEKENKAST “HET RODE KASTJE” 
 
Het Rode Kastje, onze 
zwerfboekenkast, zwerft door 
de school! Hebben jullie 
gezien dat het steeds op een 
andere plaats staat? We 
hebben al 150 boeken in ons 
kastje geplaatst. Inmiddels zijn 
er al heel veel mooie boeken 
door de kinderen gekozen en 
gelezen.  

Er staan weer nieuwe boeken 
klaar. Veel leesplezier in de Kerstvakantie! 
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HULP NODIG OP WOENSDAG EN/OF 
VRIJDAGOCHTEND 

 
Op onze school werken we met een aantal kinderen uit 
groep 3 en 4 met het interventieprogramma Bouw!  
Dit is een computergestuurd programma dat de 
leerlingen doorlopen om op deze manier 
leesproblemen tegen te gaan. Dit gebeurt op meerdere 
dagen bij ons op school. We hebben hiervoor een heel 
aantal ouders en vrijwilligers die ons hierbij komen 
helpen. Daar zijn we heel erg blij mee. De hulp op 
vrijdag komt deels te vervallen en dus hebben we plek 
op vrijdag. Dit mag ook een woensdagochtend zijn.  
Ook als u eens in de twee weken op woensdag of 
vrijdag tijd heeft bent u welkom. De tijd mag u zelf 
indelen op deze ochtend. Lijkt het u leuk om op school 
te ondersteunen laat het dan weten aan juf Wencke of 
de leerkracht van uw kind.  
 
Wij hopen op een reactie! 

 
VOORSTELLINGEN IN HET ANNATHEATER 
 
In de kerstvakantie organiseert het Annatheater een 
reprise van het toneelstuk "Yvonne, Prinses van 
Bourgondië", met daaraan gekoppeld gratis workshops 
voor kinderen. Een mooie gelegenheid voor kinderen 
om op een laagdrempelige manier kennis te maken 
met toneelspelen…. 
 
En van 19 t/m 22 december speelt toneelgroep 
Vreemd Beest "Het echte Kerstverhaal". 
 
Meer informatie over deze voorstellingen vindt u in 
bijlage 1 bij deze ouderkrant. 
 
 
 
 
 

8 JANUARI 2020: PERSOONLIJKE 
OUDERSCHAPSBELOFTE UITSPREKEN 
 
Ja, ik wil… voor altijd jouw ouder zijn. 
U kunt uzelf, uw partner en uw kind inschrijven om op 
8 januari 2020 van 14.00 tot 16.00 uur in het Kasteel 
van Helmond deze belofte naar uw kind uit te spreken. 
Dit wordt gedaan in een feestelijke ceremonie in een 
prachtig nieuwjaars decor met een speciale 
belofte-ambtenaar voor één dag, met de mooiste liedjes 
van Dirk Scheele. Ieder ouderpaar dat de belofte naar 
hun kind uitspreekt, ontvangt een “koffer vol geluk” 
met daarin de Persoonlijke Ouderschapsbelofte. 
In enkele koffertjes zit een gouden hart waarmee extra 
prijzen te krijgen zijn. 
 
Als u deze belofte op deze dag ook aan uw kind uit wil 
spreken, stuur dan een mail naar 
duurzaamouderschap@levgroep.nl. 
Voor meer informatie over ouderschap en relatie: 
www.samsara-helmond.nl. 
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VANUIT DE OUDERVERENIGING 
 

Nieuws vanuit de Bassie 

 
Een terugblik op een zeer geslaagde bingoavond.  
Dit jaar ook voor het eerst voor de onderbouw.  
Wat waren er veel enthousiaste kinderen met ouders 
aanwezig. Jullie waren met zoveel dat het ook maar net 
in de aula paste. De enige echte bingomaster meneer 
Johny praatte de avond aan elkaar. Er waren te gekke 
prijzen te winnen.  
 
Vandaag staat de jaarlijkse kerstmarkt op het 
programma. We beginnen de avond met een 
lichtjestocht door de wijk. Daarnaast is er op school een 
kerstmarkt waar u leuke geknutselde werkjes van uw 
eigen kind(eren) kunt kopen en tevens een goed doel 
steunt. De kerstman is ook aanwezig, die graag met je 
op de foto gaat. Verder kunt u voor een klein bedrag 
diverse winterse versnaperingen krijgen zoals glühwein, 
warme chocolademelk en broodjes hamburger. 
Ook hebben we weer een loterij met schitterende 
prijzen, een lootje kost 50 cent. 
 

 
 
Aanvangstijden lichtjestocht: tussen 18.30 en 18.45 uur. 
Verkoop kerstmarkt: tussen 18.30 en 20.00 uur. 
Afsluiting: 21.00 uur. 
 
Wij wensen u allemaal fijne feestdagen en een gelukkig 
2020! 

 

Groetjes, de Bassie 
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BIJLAGE 1 OUDERKRANT 4:  VOORSTELLINGEN IN HET ANNATHEATER 
 
 
Toneelgroep Vreemd Beest speelt “Het echte kerstverhaal” 
 
Het is kerst. De koning voelt zich eenzaam en is ontevreden. Hij wil het échte kerstverhaal horen. 
Zijn hele hofhouding doet zijn best en vraagt zich af; wat is nou het echte kerstverhaal? Hilarische 
taferelen volgen tot er een onverwachte gast uit de hemel komt vallen, of komt ‘ie uit de hel? 
 
Na het succes van “De Pagador” (“De Pagador, een pareltje” recensie Eindhovens Dagblad) 
speelt Toneelgroep Vreemd Beest dit zelfgeschreven toneelstuk. 
 
Data: donderdag 19, vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 december 
Tijden: donderdag, vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur 
Entree: kinderen/jongeren € 5,00, volwassenen € 8,00 
Kaarten: www.annatheater.nl 
Informatie kaartverkoop: 06-28104333 
 
Deze theaterproductie is mede tot stand gekomen dankzij de financiële steun van de gemeente 
Helmond en de Provincie Noord-Brabant.  
 

Zondag 29 december: Wegens succes reprise “Yvonne, Prinses van Bourgondië”  
 
In het begin van het seizoen 2019/2020 speelden 11 acteurs het toneelstuk "Yvonne, Prinses van 
Bourgondië". Het toneelstuk is zo ontzettend goed ontvangen dat het Annatheater besloten heeft 
om in de kerstvakantie, met steun van CultuurContact en de Rabobank Helmond, het stuk te 
hernemen. Deze speciale voorstelling is gratis voor jongeren en kinderen. 
 
De kroonprins wandelt in het park en vindt het leven saai. Dan ziet hij Yvonne. Ze is lelijk, volgens 
haar tantes stroomt haar bloed te traag. De prins besluit direct met haar te trouwen. Niet uit liefde, 
maar omdat hij iedereen, en vooral zijn ouders, op de zenuwen wil werken. 
Yvonne zwijgt en kijkt. Het hele hof is in shock. Ieders ware aard komt naar boven en oude 
geheimen worden ontsluierd. Als je anders bent en anders doet hoor je er niet bij en moet je weg. 
Hoe kunnen ze zich in godsnaam ontdoen van prinses Yvonne? 

Hieronder een aantal reacties op deze voorstelling: 

John van der Sanden, regisseur: "Dit is dus een voorstelling die je moet gaan zien! Alles klopt, 
spel van zeer hoog niveau, prachtig decor, origineel en oorspronkelijk, ontroerend en voor de 
zoveelste keer weer het bewijs dat het Annatheater de mooiste voorstellingen maakt in de hele 
wijde omgeving." 

 
 

https://www.annatheater.nl/article/750/theaterproject-toneelgroep-vreemd-beest-kerst.html
http://www.annatheater.nl/
http://www.annatheater.nl/
http://www.annatheater.nl/
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Wethouder Antoinette Maas: "Wat een leuke, originele voorstelling! Erg goed gespeeld en een 
prachtig decor!"  

Stefan Jung, artistiek directeur van kunstenaars collectief Carte Blanche: “Hele mooie 
voorstelling in een lief mooi theater Gaat dat zien!” 

Mieke Chatrou, directeur CultuurContact Helmond: “Wat ’n kanjers. Schitterende voorstelling 
in alle opzichten.” 

Regie: Lavínia Freitas Vale Germano 
Datum: zondag 29 december 
Aanvang: 15.00 uur 
Entree: kinderen/jongeren GRATIS, volwassenen € 7,50 
Kaarten: www.annatheater.nl 
Informatie kaartverkoop: 06-28104333. 

De gratis kaartjes voor kinderen en jongeren is mede mogelijk gemaakt door CultuurContact, 
bureau voor cultuureducatie en de Rabobank Helmond. 

 
Gratis workshop “Yvonne, Prinses van Bourgondië” 

Voorafgaand aan de voorstelling “Yvonne, Prinses van Bourgondië” geeft theaterdocent en 
regisseur Lavínia Germano een workshop aan jongeren en kinderen. 
 
Waarom vinden mensen het moeilijk als je anders bent? Hoe komt het dat Yvonne niet meer wil 
praten? En de prins, waarom wil hij niet doen wat zijn ouders van hem verwachten? 
 
Met al deze vragen gaan we aan de slag in een leuke en spannende 
workshop vol spelplezier. 

Datum: zondag 29 december 
Tijd: 11.00 tot 12.30 uur 
Prijs: gratis 
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:  
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl  
Meer informatie: www.annatheater.nl 

Deze gratis workshop is mede mogelijk gemaakt door CultuurContact, 
bureau voor cultuureducatie en de Rabobank Helmond. 

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station 
Helmond. Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 
0492-475255 info@annatheater.nl; www.annatheater.nl 

http://www.annatheater.nl/
http://www.annatheater.nl/
http://www.annatheater.nl/
http://www.annatheater.nl/
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