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Beste ouders,
Het is tijd voor een nieuwe ouderkrant.
In de afgelopen maanden hebben we u regelmatig
geïnformeerd via een aparte brief i.v.m. het
Coronavirus. Dit is weer een ouderkrant zoals u eerder
van ons gewend was met informatie vanuit de school.
Leest u deze ouderkrant meteen even door?
Het kost maar een paar minuutjes en dan bent u
helemaal bij.

In onderstaand stroomschema kunt u zien wat de
richtlijnen zijn. U vindt het schema ook op de site van
de GGD:
https://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/Documents/B
rief%20aan%20BO%20scholen%20en%20kinderopvang
%20over%20verkouden%20kinderen.pdf

AFSCHEID JUF RIA OP 3 JULI
Vrijdag 3 april was de laatste werkdag voor juf Ria, ze
gaat genieten van een welverdiend pensioen!
Haar afscheid zal op school gevierd worden op vrijdag
3 juli. We gaan er met de kinderen een onvergetelijke
dag van maken voor Ria en haar gezin!

CORONAVIRUS, RICHTLIJNEN GGD
Op 8 juni zijn de scholen weer open gegaan voor alle
kinderen. Ook onze school. We krijgen richtlijnen en
protocollen, waaraan we ons moeten houden om zo
goed en veilig mogelijk onderwijs te verzorgen.
In de brief die op 29 mei is uitgegaan hebben we u over
de richtlijnen geschreven.
Soms veranderen zaken in de richtlijnen die we
hanteren. Dat geldt ook voor ziekmeldingen/thuis
blijven. Eerst was het zo dat het hele gezin moest
thuisblijven als er iemand verkouden was. Inmiddels is
het zo dat het gezin alleen maar thuis blijft als één van
de gezinsleden naast de Corona-achtige klachten óók
koorts heeft. Een kind tussen 0 en 6 jaar mag gewoon
naar school als er sprake is van verkoudheidsklachten;
kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen niet!

SCHOOLFOTOGRAAF
We hadden u al laten weten dat de schoolfotograaf dit
schooljaar niet komt, we zorgen zelf voor een leuke
groepsfoto. Op maandag 22 juni worden de
groepsfoto’s gemaakt.
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ZIEKMELDINGEN VIA FIEP

SCHOOLVAKANTIES EN VRIJE DAGEN

We merken dat we ‘s
morgens nog erg veel
telefoontjes krijgen van
ouders die hun kind ziek
melden. Het is fijn als u
dat zoveel mogelijk via
FIEP (de ouder-app)
rechtstreeks aan de
leerkracht laat weten.

●
●

Start
Herfstvakantie

●

Kerstvakantie

●

Carnaval

WENMIDDAG
Op donderdag 25 juni is de wenmiddag. Kinderen gaan
dan naar de nieuwe leerkracht(en) bij wie ze volgend
schooljaar in de klas zitten. U ontvangt vandaag een
extra ouderkrant met daarin de klassenindeling.

GEEN SPEELGOED MEE NAAR SCHOOL

2e Paasdag
● Koningsdag
● Meivakantie
●

●
●

2e Pinksterdag
Zomervakantie

: maandag 24 augustus 2020
: maandag 19 oktober t/m
vrijdag 23 oktober 2020
: maandag 21 december 2020
t/m vrijdag 1 januari 2021
: maandag 15 februari t/m
vrijdag 19 februari 2021
: maandag 5 april 2021
: dinsdag 27 april 2021
: maandag 3 mei t/m
vrijdag 14 mei 2021
: maandag 24 mei 2021
: maandag 26 juli t/m
vrijdag 3 september 2021.

U ontvangt zo snel mogelijk een overzicht van
studiedagen. Op deze dagen zijn de kinderen vrij en
werken wij als team aan onze schoolontwikkeling.
Omdat we hierbij afhankelijk zijn van de agenda’s van
externen, zijn deze helaas nog niet vastgesteld.

Kinderen willen graag buiten spelen en we hebben op
school een schoolplein met klimrekken, een patio voor
de kleuters met veel materialen en voor de groepen
3 t/m 8 een kar met materialen. Het is niet de
bedoeling (met name in deze “Coronatijd”) dat
kinderen zelf speelgoed meebrengen van thuis
(knikkers, kaartjes, ballen…). Ze mogen wel met een
step naar school komen.

KLEUTERAFSLUITING
In verband met alle maatregelen rondom het
Corona-virus kunnen we de kleuterafsluiting niet op
een manier vieren zoals we dit graag zouden willen.
We hebben daarom met elkaar besloten om het dit
jaar aan ons voorbij te laten gaan.

LEZEN LEZEN LEZEN
Goed nieuws: onze bibliotheken zijn weer open.
Alleen voor leden en met aangepaste openingstijden.
Helaas is het nog niet mogelijk om boeken te lenen in
de Bieb op School (BoS). Maar in de centrale
bibliotheek in de stad mag wel weer geleend worden.
Kijk voor lenen en de coronamaatregelen op
https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl.
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Ook is er nog steeds de mogelijkheid om digitaal
boeken te lenen. Neem eens een kijkje in de
mogelijkheden van De Jeugdbibliotheek:
https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/jeugd&jonger
en.html.
Heeft uw kind moeite met lezen of vindt hij/zij lezen
niet zo leuk? Kijk dan eens op https://www.yoleo.nl/#.
Hier kunnen kinderen een soort van karaokelezen.
Ze kunnen lid worden en boeken lenen met hun
nummer van de bibliotheekpas. Mocht deze pas op
school zijn, vraag dan het nummer aan de leerkracht
van uw kind.
En dan staat natuurlijk nog elke dag ons rode
zwerfboekenkastje bij de ingang van school of binnen
wanneer het slecht weer is. Je vindt daar telkens
opnieuw leuke, mooie, nieuwe (voor)leesboeken.

Wij wensen alle ouders en kinderen veel leesplezier!

Dank aan alle ouders die de afgelopen periode weer
mooie boeken geschonken hebben!!

Voor het nieuwe schooljaar zijn we nog op zoek naar
enkele brigadiers die één of twee keer in de week een
kwartiertje willen helpen met het veilig over laten
steken van onze leerlingen. Van een aantal brigadiers
nemen we afscheid, dus uw hulp is extra gewenst.
Het gaat onder andere om de maandagochtend, de
dinsdagmiddag en de donderdagmiddag.
Het gaat om de veiligheid van al onze kinderen.
Helpt u mee? Voor meer informatie of aanmelding
kunt
u contact opnemen met onze verkeersouder Debby
Berkers, telefoon 06-16592392 of even binnenlopen bij
de directie.

En let op, het is feest bij Stichting Kinderzwerfboek:

Zorg dat uw kind blijft lezen, ook tijdens de vakantie!!
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen tijdens de
vakantieperiode in niveau achteruit kunnen gaan als
ze niet regelmatig lezen. Dat zou natuurlijk jammer
zijn van alle moeite het afgelopen schooljaar.

BRIGADIERS GEZOCHT
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ZORG EN ONDERSTEUNING HELMOND
Bij zorg- en ondersteuning Helmond kunt u terecht
met alle vragen over opvoeden, opgroeien en gedrag
van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar
en hun gezinssituatie. Maar bijvoorbeeld ook voor o.a.
gezondheid, mantelzorg en problemen rondom een
scheiding. Voor meer informatie, zie de bijlage bij deze
ouderkrant.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Nieuws vanuit de

Bassie

Helaas door de Corona, hebben wij als Bassie ook alle
activiteiten voor de kinderen moeten cancelen, hoe erg
wij het ook vinden. We hopen dat we in het nieuwe
schooljaar weer activiteiten voor jullie kunnen gaan
organiseren en kijken hier al naar uit. Het belangrijkste
voor nu is de gezondheid van ons allen.
Omdat het schoolreisje ook niet doorgaat, hebben we
toch een verrassing voor alle kinderen.
Aanstaande dinsdag 23 juni (eigenlijke dag van het
schoolreisje) hoeven de kinderen geen lunch mee naar
school te nemen. Daar gaan wij voor zorgen.
Verder willen wij jullie alvast een fijne zomervakantie
wensen en tot volgend schooljaar.
Groetjes, de

Bassie

We zijn blij dat we alle peuters weer mogen
verwelkomen op de peuterspeelzaal. We zijn ook super
trots dat de kinderen zo’n goede start hebben gemaakt.
Ook de nieuwe kinderen die zijn begonnen hebben het
heel goed gedaan.
Nu zijn we aan het genieten van het nieuwe thema
waarin we samen knutselen, verkleden, bouwen en
buitenspelen.
Ook zijn we blij en trots op de kinderen van de BSO.
Ze genieten weer van elkaar en van de activiteiten die
we aanbieden. In de zomervakantie hebben we weer erg
leuke activiteiten en uitstapjes op de planning staan!
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