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Beste ouders,
Alweer tijd voor een nieuwe ouderkrant.
Dit is nummer 4 van dit schooljaar, datum 4 februari
2022, met 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

HERINNERING:
STUDIEMIDDAG 7 FEBRUARI EN
STUDIEDAG 16 FEBRUARI !!!
In eerdere ouderkranten en in de schoolkalender
2021-2022 heeft u kunnen lezen dat er op maandag
7 februari een studiemiddag staat ingepland.
De school is dan om 12.30 uur uit.
Een week later op woensdag 16 februari staat er een
studiedag ingepland. Alle kinderen van de groepen 1 t/m
8 zijn deze hele dag dan vrij.

TROTS
In onze
kleutergroepen
wordt er sinds
een paar jaar
gewerkt met de
methodiek van
Speelplezier.
Alle leerkrachten hebben daarvoor een training gevolgd.
We worden hierin gecoacht door een begeleider van
BCO-advies. Zij was afgelopen week weer op onze school
om te observeren in de groepen en de leerkrachten te
coachen. Er wordt gewerkt met thema planningen,
doelgericht en cyclisch vanuit spel.
Ze heeft aangegeven dat we een voorbeeldschool zijn
voor andere scholen. Een heel mooi compliment waar
we trots op zijn!!!

CORONA MAATREGELEN
We zijn blij dat de quarantaineregels versoepeld zijn.
Wel zijn er veel zieke kinderen, waardoor er steeds een
deel van de groep alsnog afwezig is.
Ook personeelsleden kunnen natuurlijk ziek worden of
positief besmet zijn. Het lukt ons niet altijd meer om
vervanging in te zetten, waardoor alsnog een groep
naar huis moet. We doen ons uiterste best om ervoor
te zorgen dat er een vervanger voor de groep staat;
gelukkig lukt dat in de meeste gevallen nog wel, dankzij
de flexibiliteit en inzet van collega’s uit ons eigen team.

RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
Door afwezigheid van groepen leerlingen of individuele
leerlingen (o.a. door ziekte of quarantaine) is het voor
enkele groepen en soms individuele leerlingen niet
haalbaar om de rapporten op de geplande datum mee
te geven. Daardoor verschuiven voor sommige groepen
ook de oudergesprekken.
Daar waar haalbaar gelden de gewone geplande data:
● rapporten gaan dan mee op donderdag 17 februari
● de oudergesprekken staan gepland op maandag
21 en donderdag 24 februari.
Bij de groepen waar 17 februari niet haalbaar is, krijgen
de ouders hierover bericht via de leerkracht. U krijgt
dan ook te horen wanneer de oudergesprekken gepland
worden.
We willen graag de ouderavonden fysiek laten
doorgaan, dus gewoon op school in het lokaal van uw
kind. We denken dat het veilig kan als we voldoende
afstand houden en verschillende uitgangen gebruiken,
zodat er een goede doorstroom is.
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Als u het fijner vindt om het gesprek online te laten
plaatsvinden kunt u dat aangeven bij de leerkracht van
uw kind. Mocht u corona gerelateerde klachten hebben
(of de leerkracht), dan kan het gesprek op school
uiteraard niet doorgaan. Laat dat dan a.u.b. even
weten.

GEVONDEN VOORWERPEN
Er blijven op school veel spullen van kinderen liggen,
bijv. op de kapstokken of in de gymzaal. Er liggen ook
diverse gevonden winterjassen. Bent u iets kwijt; kijk
dan alvast even op onderstaande foto’s.

DE NATIONALE VOORLEESDAGEN
Er is heel veel voorgelezen tijdens de Nationale
Voorleesdagen! In alle klassen is er veel aandacht
geweest voor voorlezen. In de taalklas werd
voorgelezen door Elif uit groep 8, zelfs in 2 talen!
De kinderen hebben ervan genoten!

Gevonden voorwerpen vanuit de onderbouw, deze kast
staat bij de ingang van groep 3-4.

Gevonden voorwerpen vanuit de bovenbouw: deze
kast staat bij de ingang van de groepen 5-6 (aan het
kant van het veld).
Geef even aan (bij degene die ‘s morgens bij de deur
staat) als u denkt dat er iets van u tussen zit.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Nieuws vanuit de

Bassie

Wat zien wij er naar uit om weer wat leuks voor onze
leerlingen te organiseren, maar helaas moeten wij jullie
mededelen dat de filmavonden door alle maatregelen
nog niet kunnen plaatsvinden.
We gaan de filmavonden verplaatsen naar een andere
datum dit schooljaar. Zodra alles weer toegestaan is
zullen wij jullie daarover opnieuw informeren.
Groetjes van de

Bassie.

De gevonden voorwerpen blijven volgende week nog
liggen, daarna gaat alles weg.

LANCERING OUDERSTEUNPUNT SWV
HELMOND-PEELLAND PO
Op vrijdag 21 januari 2022 is het digitale
Oudersteunpunt van het samenwerkingsverband
Helmond-Peelland PO gelanceerd. Een website door en
voor ouders waar op een eenvoudige en
laagdrempelige manier informatie te vinden is over
onderwerpen op het gebied van passend onderwijs.
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Zit u als ouder ook met zoveel vragen?
Het Oudersteunpunt van het SWV biedt ouders digitale
en praktische ondersteuning op het gebied van
opvoeden, ontwikkeling en onderwijs.
Meer informatie kunt u vinden op
http://oudersteunpunt-swv.nl/

PLEEGGEZINNEN GEZOCHT IN HELMOND EN
OMGEVING
De vraag naar nieuwe pleeggezinnen blijft toenemen.
Het aantal kinderen dat wacht op een plekje in een
pleeggezin loopt op. Nieuwe pleegouders blijven
daarom hard nodig.
Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de online informatieavond op 15 februari a.s.
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 dinsdag 15 februari van 20.00
tot 21.15 uur. 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
https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl
Ook kan je via deze link 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.

