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Beste ouders, 
 

Alweer tijd voor een nieuwe ouderkrant. 
Dit is nummer 5 van dit schooljaar, datum 5 maart 
2021, met weer informatie uit de school. 
Leest u deze ouderkrant meteen even door? 
Het kost maar een paar minuutjes en dan bent u weer 
helemaal bij.  
 
Connie Schellens, directeur 
 
 

STUDIEDAG: DINSDAG 16 MAART 
 
Dinsdag 16 maart heeft het team een studiedag.  
Dit betekent dat alle kinderen op deze dag vrij zijn.  
Wij verwachten alle kinderen weer op school op 
woensdag 17 maart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONELE ZAKEN 
 
Zwangerschapsverlof juffrouw Karin 
Juffrouw Karin van Dinter van groep 2A is zwanger en 
gaat bijna met verlof. Vanwege de corona maatregelen 
mogen leerkrachten vanaf 28 weken niet meer voor de 
klas, maar doen zij vervangende werkzaamheden en 
aansluitend start hun zwangerschapsverlof. Om de 
vervanging goed te regelen hebben we intern 
geschoven.  
 
De ouders van de groepen voor wie dat consequenties 
heeft zijn hierover gisteren op de hoogte gebracht via 
een Kwieb bericht.  
 

 
CORONA  
 
Tot nu toe hebben we nog geen groepen naar huis 
hoeven sturen vanwege positieve besmettingen.  
We hopen dat natuurlijk zo te houden. Toch zijn er wel 
diverse kinderen in quarantaine, omdat bijvoorbeeld 
een gezinslid positief besmet is. Wij zorgen op die 
momenten dat er huiswerk is en waar mogelijk laten 
we kinderen online bepaalde lesonderdelen volgen. 
Alle chromebooks die we op school hebben zijn elke 
dag nodig voor de kinderen die op school zijn.  
We hebben namelijk niet voor elk kind een eigen 
chromebook. Daarom kunnen we ze niet uitlenen aan 
de kinderen die thuis zijn. We hopen dat u thuis een 
computer of laptop heeft. 
 
 
BRIGADIERS GEZOCHT!!! 
 
We zijn op zoek naar enkele nieuwe 
brigadiers. 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 via school 
0492-599745. 
 
 
 

OPROEP: BRENG TWEE OUDE SOKKEN MEE 
 
‘n Ouwe Sok is een project onder de stichting “Cultuur 
Verbindt Helmond” en wordt geleid door een team van 
vrijwilligers die Helmondse kinderen een leuke dag 
willen bezorgen zonder drempels. 'n Ouwe Sok 
Helmond is bezig geld op te halen voor kinderen die 
leven onder de armoedegrens. Om dat geld op te halen 
willen ze een wereldrecordpoging “langste waslijn met 
sokken” naar Helmond halen. Hiervoor hebben ze 
100.000 sokken nodig! 
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Uw kind(eren) kunnen op een makkelijke manier 
meedoen aan deze recordpoging, namelijk door twee 
oude sokken mee naar school te nemen. 
Dat mogen sokken met een gat zijn, of sokken zonder 
maatje o.i.d., alles is welkom. Wij zorgen voor een 
grote wasmand waar de kinderen de sokken in kunnen 
gooien. De wasmand staat in de hal. 
 
Op deze manier kan ieder kind, rijk of arm, meedoen 
en zijn of haar steentje bijdragen. Alvast ontzettende 
dank namens ‘n Ouwe Sok Helmond. 

 
 
 
 

 

 

 

ZORG & ONDERSTEUNING HELMOND 
 
Het is belangrijk dat je als inwoner van Helmond de weg 
naar hulp goed weet te vinden. We willen natuurlijk het 
liefst dat iedereen zichzelf kan redden, maar soms lukt 
dat (even) niet. Dan zijn er in Helmond allerlei 
organisaties die je kunnen helpen. Weet je niet goed 
waar je terecht kunt met je specifieke hulpvraag?  
Dan kan je altijd bellen naar 14 0492, optie 2.  
Aarzel niet om contact op te nemen. Zij helpen je graag 
op weg. In de bijgevoegde informatiefolder, bijlage 1 bij 
deze ouderkrant, vind je meer informatie over Zorg & 
Ondersteuning Helmond. 
 
Laagdrempelige hulp vanuit de LEV Groep 
Zit je thuis en voel je je eenzaam? Wil je een praatje 
maken? Of heb je door alle ontwikkelingen nu een 
probleem en weet je niet hoe je nu verder moet?  
Stuur dan je gegevens via deze link door aan de LEV 
Groep en zij bellen je graag. 

 
 
 

 

Hulplijnen 
Zowel de Rijksoverheid als de LEV Groep bieden een 
overzicht van hulplijnen. Je kunt bellen of chatten met 
verschillende hulplijnen als je over iets wilt praten, iets 
wilt vragen of iemand zoekt die luistert.  
Denk bijvoorbeeld aan de Kindertelefoon, de Luisterlijn 
of het Steunpunt Corona zorgen. Daarnaast bieden beide 
organisaties handige extra informatie. 

1. De Rijksoverheid 
Op deze pagina vind je hulplijnen specifiek voor 
jongeren, volwassenen, ouderen en 
zorgprofessionals. Ook staat uitgelegd waar je terecht 
kan als je denkt aan zelfmoord of iemand kent die 
daaraan denkt. Daarnaast worden tips gegeven voor 
als je je somber of gespannen voelt. 
 

2. De LEV Groep 
Op deze pagina vind je aanvullende hulplijnen voor 
anderstaligen, mantelzorgers en ouders die even een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken in deze moeilijke 
tijd. Ook wordt verteld wat je moet doen als je 
vermoedens hebt van huiselijk geweld. 
 

VANUIT DE GGD BRABANT-ZUIDOOST 
 
Maandag 22 maart 2021 start de online cursus 
Waarde(n)vol communiceren met Kinderen. 
Deze cursus wordt, in verband met subsidie van de 
gemeente Helmond, gratis aangeboden voor inwoners 
van de gemeente Helmond. Meer informatie vindt u in 
bijlage 2 bij deze ouderkrant. Aanmelden kan via: 
https://jgz.ggdbzo.nl/cursussen/waardenvol-communice
ren/ 

 
VANUIT DE LEV GROEP HELMOND 
 
De komende maanden starten er diverse trainingen 
voor de inwoners van de gemeente Helmond.  
In bijlage 3 bij deze ouderkrant vindt u een overzicht 
van deze trainingen. Aanmelden en meer informatie 
kan via: www.lerenmetlev.nl/inwoners. 
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MAART 2021 IN HET ANNATHEATER 
 
Audities voor “Assepoester” 
Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te 
slaan? Wil jij graag meedoen in een 
theatervoorstelling? Doe auditie voor “Assepoester”. 
De audities worden individueel gehouden en op 
afspraak.  
 
Gratis proeflessen toneelspelen 
Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of 
de baas van de wereld bent? Kom dan eens in het 
theater toneelspelen! 
 
Vanaf 15 maart beginnen de cursussen op onze 
Jeugdtheaterschool weer. Kom een gratis proefles 
volgen! 
 
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of 
bel: 06-44369288. 
 
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek 
Jeugdtheaterschool.  

 

 

Ten eerste willen we even zeggen dat we de BSO  
kinderen erg missen en hopen dat we ze snel weer 
mogen ontvangen. Gelukkig mogen de peuters wel  
weer komen. 
 
Bij de Peuters zijn we deze week begonnen met het 
thema "We bouwen een muizenstad". De peuters leren 
hier alles over vormen en bouwen. 

 

 
 
 
 
 
 

VANUIT DE OUDERVERENIGING 
 
Nieuws vanuit de Bassie 
 
Hier een berichtje vanuit De Bassie.  
Wat fijn dat de kinderen weer naar school toe mogen. 
Voor ons is het helaas nog niet mogelijk om de 
filmavonden door te laten gaan. Deze komen dus te 
vervallen voor alle klassen.  
 
De zonnebloemwedstrijd gaat wel door. De kinderen 
zullen eind maart een zakje met zaadjes krijgen om thuis 
een zonnebloem te laten groeien.  
 
Wie de grootste zonnebloem heeft is de winnaar en zal 
een leuke prijs krijgen.  

We hopen dat jullie allemaal meedoen.  
 

 
 
 

Groetjes van de Bassie 
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BIJLAGE 1: Zorg & Ondersteuning Helmond 
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BIJLAGE 2: Cursus waarde(n)vol communiceren met je kind 
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BIJLAGE 3: Trainingen Leren met LEV 
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