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Beste ouders,
De herfstvakantie is alweer voorbij. Het is volop herfst,
de blaadjes vallen. Tijd voor onze OUDERKRANT
nummer 3 van dit schooljaar om u bij te praten.
Leest u hem even helemaal door, dan bent u weer op
de hoogte!
Connie Schellens, directeur

MARLEEN
Afgelopen maandag heeft u het bericht ontvangen dat
juffrouw Marleen is overleden. In alle groepen is
stilgestaan bij dit bericht. Er is een mooie gedenkhoek
ingericht in de taalklas, de klas waar juf Marleen zoveel
jaren met plezier heeft gewerkt. Het afscheid van juf
Marleen vindt in besloten kring plaats.
Vanwege de corona maatregelen is het helaas niet
mogelijk voor u als ouder om de gedenkhoek te
bezoeken. De familie van juf Marleen heeft een digitale
herinneringsplaats voor haar gemaakt. Hier kunnen
ouders en oud-leerlingen eventueel ook een
condoleance of herinnering aan juf Marleen achterlaten.
Dit is de link: https://www.memori.nl/gedenkplaats/
marleen-van-de-mortel/
Juf Marleen heeft familie, vrienden en collega’s vóór
haar overlijden gevraagd om geen kaarten of bloemen te
sturen, maar in plaats daarvan een donatie te geven aan
stichting “The Future Gambia”. Deze stichting wil het
welzijn en de vooruitgang van kansarme kinderen in
Gambia verhogen. Dit doen ze o.a. door het bouwen van
scholen en het helpen met het realiseren van goed
onderwijs. Mocht u in naam van juf Marleen een donatie
willen doen, dan kan dat via het bankrekeningnummer
van de stichting: NL71 RABO 0148.9773.91 onder
vermelding van “ter nagedachtenis aan Marleen”.

VACATURE INSTROOMGROEP INGEVULD
We hebben de sollicitatieprocedure met succes kunnen
afronden. Jory Hesen wordt de nieuwe juf die samen
met juffrouw Sandra van Zwam in de instroomgroep gaat
werken. Ze is geen onbekende van school, ze heeft in het
verleden onder andere als kleuterleerkracht op onze
school gewerkt.

STUDIEDAGEN OP 19 EN 30 NOVEMBER!!!
In de schoolkalender 2020-2021 en in een eerdere
ouderkrant heeft u al kunnen lezen dat we op
donderdag 19 november en op maandag 30 november
een studiedag hebben ingepland. Alle kinderen van de
groepen 1 t/m 8 zijn dan op beide dagen de hele dag
vrij.
Het team gaat op deze dagen aan de slag om het taalen spellingonderwijs verder te ontwikkelen.
We gebruiken sinds dit schooljaar methode “Staal”
voor deze vakken. De leerkrachten van de kleuters
gaan daarnaast aan de slag met “Speelplezier”. Dit is
een manier van werken bij de kleuters waarbij
kinderen spelenderwijs ontzettend veel leren.
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CORONA EN VENTILATIE

FACULTATIEVE OUDERGESPREKKEN

We hebben op school diverse metingen gedaan
rondom ventilatie in de verschillende groepen.
Ons gebouw voldoet aan het bouwbesluit van de
laatste verbouwing, maar op sommige plekken voldoet
de ventilatie niet en moeten we goed gebruik maken
van natuurlijke ventilatie. We maken gebruik van de
maatregelen die het RIVM adviseert. Dat betekent dat
we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen
leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van
persoon naar persoon vermijden.

In september hebben alle ouders samen met hun kind
een kennismakingsgesprek gehad met de leerkracht.
Het doel hiervan was vooral kennismaken met elkaar.
De volgende oudergesprekken zijn op donderdag
12 november en op dinsdag 17 november en deze zijn
facultatief; de gesprekken vinden plaats op verzoek van
de leerkrachten of van ouders. De kinderen krijgen nog
geen rapport; het eerste rapport komt in februari.

3 NOVEMBER NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
We doen mee met het Nationaal Schoolontbijt.
Op dinsdag 3 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.
Verrassing in het ontbijtpakket
Dit jaar krijgen de kinderen van groep 1 t/m 6 een
geweldig leuk boek mee naar huis over Kolletje & Dirk.
Het thema “Een betoverende tijd begint met een goed
ontbijt” komt daar prachtig in terug.
Naast placemats in stijl
kunnen de groepen 7 en 8
rekenen op een superleuk
Doe-boek met puzzels,
recepten, persoonlijke tests
en originele wist-je-datjes
over gezond ontbijten.

De leerkrachten zullen de ouders die ze graag eerder dan
bij het eerste rapport willen zien uitnodigen. Als er
ouders zijn die graag een gesprek met de leerkracht
willen, dan kunnen zij dit vóór vrijdag 6 november aan de
leerkracht van hun kind laten weten. Deze ouders zullen
dan ook ingepland worden voor een gesprek.
De voorlopige adviesgesprekken van groep 8 zijn ook op
deze twee dagen. De ouders van groep 8 kunnen zich via
Fiep inschrijven voor het gesprek.
De gesprekken vinden in principe op school plaats, tenzij
de corona maatregelen dit niet toelaten, dan zullen ze
online plaatsvinden. Net als bij de kennismakingsgesprekken werken we met verschillende ingangen en
mag er maar één ouder naar het gesprek komen.
U wordt gevraagd om bij binnenkomst uw handen te
desinfecteren en niet te komen als u klachten heeft, ook
niet als deze mild zijn.

SUBSIDIE AANVRAAG MINISTERIE VAN
ONDERWIJS
Als school hebben we een subsidie aangevraagd voor
een inhaal- en ondersteuningsprogramma voor onze
kinderen. Kinderen die nog last hebben van het
thuisonderwijs tijdens de corona crisis mogen we extra
gaan helpen. Dit is een kans die we niet laten liggen.
We organiseren samen met “De Bijlesmeester” de
aanvullende begeleiding. “De Bijlesmeester” is een
landelijke bijlesorganisatie die zorgt voor de docenten
en een goede invulling van de begeleiding. Deze lessen
worden na schooltijd gegeven. Mocht het om uw kind
gaan krijgt u automatisch een bericht van ons.
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JIBB+ EXTRA START WEER!
Bij Jibb+ extra oefenen wij elke week in uitdagende
bewegingssituaties onderdelen die tijdens de gymles
of op het schoolplein ook aan bod komen. Ons doel is
om kinderen sterker en handiger te maken en zo meer
zelfvertrouwen te laten krijgen in bewegen. Dit aanbod
is speciaal voor minder vaardige kinderen. Niks moet
en vooral veel bewegen mag!
De Jibb+ extra locatie het dichtst bij deze school is de
speelzaal van de Silvester Bernadette, Dahliastraat 2.
Wekelijks aanbod: dinsdagmiddag, 15.30 – 16.30 uur.
We starten vanaf dinsdag 3 november voor kinderen
uit groep 2 en 3. De lessen zijn helemaal gratis.
Denkt u dat dit iets is voor uw kind? Kijk HIER voor
aanmelden, data en voor meer informatie.
Met sportieve groet,
Giel Swinkels
Jibb+

Wist je dat wij op de BSO.....
●
●
●
●
●
●
●
●

van lekker koken houden.
naar de ontdektuin zijn geweest.
leuke knutselactiviteiten doen.
een airhockeytafel hebben.
tijdens de vakantie leuke uitstapjes doen.
een eigen gymzaal tot onze beschikking hebben.
een digibord hebben om filmpjes mee te kijken en
spelletjes op te doen.
van gezelligheid houden.

TRAININGSAANBOD VANUIT DE LEV GROEP
NAJAAR 2020 / VOORJAAR 2021
De komende tijd starten er weer diverse trainingen voor
de inwoners van de gemeente Helmond.
Als bijlage bij deze ouderkrant vindt u twee overzichten:
- 1 overzicht met het
(voornamelijk gratis)
trainingsaanbod voor
volwassenen en
- 1 overzicht met het gratis
trainingsaanbod voor
kinderen en jongeren.
Alle trainingen worden aangeboden met inachtneming
van de RIVM maatregelen die op dat moment gelden.
Meer informatie over de trainingen vindt u op de
website: www.lerenmetlev.nl (kies voor: Inwoners), hier
staan ook de contactgegevens van de trainers vermeld.
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u altijd contact
met de trainers opnemen.

