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Beste ouders,

●

De lente is alweer begonnen en komend weekend is
het Pasen; tijd voor een volgende ouderkrant.
Het is nummer 6, datum 1 april 2021. Leest u hem even
door dan bent u weer helemaal op de hoogte.
Connie Schellens, directeur
●

PASEN
Komend weekend vieren we Pasen. Als katholieke
school besteden we aandacht aan het lijdensverhaal, de
betekenis ervan en over wat Witte Donderdag is en
Goede Vrijdag.
Tegelijk is Pasen ook het feest van de nieuwe lente, het
nieuwe leven.
Op Goede Vrijdag is er gewoon les en is de school uit
om 12.30 uur. Op maandag 5 april (2e Paasdag) zijn alle
kinderen van groep 1/tm 8 vrij.

CORONA
De corona maatregelen vanuit de overheid zijn voor het
onderwijs niet versoepeld. We hebben meerdere keren
vragen gehad over het wel of niet mogen trakteren op
school als een kind jarig is. We hebben daarin steeds één
lijn getrokken en vanaf de eerste lockdown geen
traktaties toegelaten. Ook omdat we graag een gezonde
traktatie adviseren en die zijn meestal niet voorverpakt.
Vanaf komende week (6 april) mag er weer getrakteerd
worden als een kind jarig is, maar dan ALLEEN EEN
VOORVERPAKTE traktatie.

VERKEER RONDOM SCHOOL
Help ons mee om de verkeerssituatie rondom school
veilig te houden. Hieronder vindt u de afspraken.
●

Alleen parkeren in de parkeervakken.
Dat is ook voor de flatbewoners prettiger. Het is niet
de bedoeling om te parkeren in de parkeerlus bij de
kleuteringang, andere bestuurders kunnen dan niet
meer keren en dat is juist wel de bedoeling.

●

●
●

Er is een ‘zoen-en zoef’ strook naast het
schoolplein. U herkent deze aan het verkeersbord.
U kunt hier stoppen om uw kind te laten uitstappen
en dan zelf meteen doorrijden. Het is niet de
bedoeling dat u uw auto daar laat staan en mee
uitstapt. Het is dus niet de bedoeling dat u uw kind
bijvoorbeeld voor de hoofdingang laat uitstappen,
dan ontstaan er opstoppingen en irritaties.
De Montgolfierstraat is maar een smalle straat
omdat er auto's geparkeerd staan op straat.
Voor een vlotte doorstroming vragen we u met
klem om bij het brengen of ophalen van uw kind
met een auto de Montgolfierstraat aan de zijde van
de Straakvense Bosdijk in te rijden en via het einde
van de straat aan de kant van het kanaal te
verlaten. U rijdt dan door de Van Weerden
Poelmanstraat. Zie het plaatje.
De boulevard is voor voetgangers. Kinderen en
ouders die op de fiets komen, kunnen met de fiets
aan de hand over de boulevard.
Fietsen stallen in de fietsenrekken.
Vanwege de coronamaatregelen gebruiken we nu
vier ingangen om naar binnen en buiten te gaan.
Het blijft de bedoeling dat de kinderen en ouders
oversteken bij de brigadiers, ook al betekent dat
een klein stukje verder lopen.

Namens alle leerkrachten en kinderen: Bedankt voor
uw begrip en uw medewerking!!
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GEGEVENS CITO-TOETSEN
Vandaag krijgen de kinderen de uitslagen van de
CITO-toetsen mee naar huis. Normaal krijgt u deze
uitslagen bij het rapport, maar doordat de toetsen
later zijn afgenomen dan normaal geven we ze deze
keer in een envelop mee. Nog niet bij alle kinderen zijn
de toetsen volledig afgenomen, doordat groepen door
quarantaine niet op school waren of doordat uw kind
ziek was. Deze gegevens zullen dan later door de
leerkracht van uw kind nog worden gedeeld met u.

TAALLES VOOR OUDERS
In samenwerking met het ROC en de LEVgroep gaan we
voor ouders van onze school Nederlandse les
verzorgen. De lessen zijn gratis en bedoeld voor ouders
die de Nederlandse taal beter willen beheersen om
zodoende hun kind beter te kunnen helpen.
Via Kwieb hebben alle ouders een berichtje gehad met
meer informatie.

Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op
een heldere en realistische manier belicht en vertelt een
ervaren pleegouder over de eigen ervaring.
Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatieavond
kan via www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond of
pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kan je via dit
e-mailadres een informatiepakket over pleegzorg
aanvragen.
Meer informatie
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl
vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes
en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen,
pleegouders en ouders.

BRIGADIERS GEZOCHT!!!
WIL JE WETEN OF PLEEGZORG IETS IS VOOR JOU?
Volg de online informatieavond op 19 april
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of
bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg
is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis
kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet
mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg
een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn.
Want een kind past niet zomaar in ieder gezin.
Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig.
Ook in Helmond. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg
iets is voor jou?
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen?
Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse (online)
informatieavonden. Heel eenvoudig via je eigen
computer, laptop, tablet of telefoon.
De eerstvolgende is op maandag 19 april van 20.00 tot
21.15 uur.

We zijn nog steeds op zoek naar
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.

IEDER KIND IS UNIEK!
“Ieder kind is uniek” is ontwikkeld in samenwerking
met partners uit de regio, om zoveel mogelijk
initiatiefnemers in de zorg in het zonnetje te kunnen
zetten en hun naamsbekendheid onder de aandacht te
brengen. Op de poster in de bijlage vindt u alle
deelnemende partners.
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VANUIT DE OUDERVERENIGING
Nieuws vanuit de

Bassie

Vrijdag 2 april krijgen alle kinderen een zakje met
zonnebloempitten mee naar huis. Bij dit zakje zit een
brief waar precies op staat wat je moet doen met de
zonnepitten zodat je kunt proberen om een zo hoog
mogelijke zonnebloem te laten groeien. De 3 hoogste
zonnebloemen winnen een prijs.
Helaas zijn de filmavonden niet doorgegaan dit jaar.
We hopen dat de overige geplande activiteiten wel weer
mogen, maar daarvan houden wij jullie op de hoogte.
Wij wensen iedereen fijne paasdagen en succes met de
zonnebloemwedstrijd!

Groetjes van de

Bassie

