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Beste ouders,

Alweer een ouderkrant van onze school; nummer 5 van
dit schooljaar. Wij brengen u graag weer even op de
hoogte van het laatste nieuws van onze school.
Gelukkig kunnen alle schoolactiviteiten voor de hele
school weer doorgaan na een lange periode van corona
beperkende maatregelen. De Bassie organiseert op
vrijdagavond 8 april een leuke activiteit voor alle
kinderen die dat willen. Op vrijdag 22 april doet onze
school mee met de Koningsspelen, daarna zijn er
sportieve activiteiten.

Leest u deze ouderkrant meteen even door?
Connie Schellens, directeur

EXTRA VRIJ: DINSDAG 19 APRIL

Op maandag 18 april is het Tweede
Paasdag en zijn alle kinderen vrij.
Aansluitend op dinsdag 19 april hebben
wij een studiedag op school.
Dit betekent dat alle kinderen ook deze
dag nog vrij zijn. Wij verwachten alle
kinderen na Pasen weer op school op
woensdag 20 april.

TRAKTEREN OP SCHOOL

Als een kind jarig is, wordt dat ook op school gevierd.
De jarige mag dan natuurlijk trakteren, liefst in de vorm
van een stuk fruit of een andere “gezonde” traktatie.
Overdrijf niet; een kleinigheid is genoeg!
Dus snoepzakken of andere meervoudige traktaties
willen we niet. Wilt u toch op een snoepje trakteren,
dan geen lolly’s a.u.b. De kinderen gaan met de
traktatie vaak meteen naar buiten om te spelen en dan
wordt er natuurlijk ook gerend. Dat is met een lolly in
de mond heel erg gevaarlijk. Dus geen lolly’s op
school!!!

ZWERFAFVAL

Samen met u en de kinderen zorgen we voor een
schone wijk. Onder schooltijd proberen we er op toe te
zien dat kinderen hun afval in de vuilnisbak gooien en
werkjes netjes mee naar huis nemen. Afgelopen week
is er volop afval geruimd rondom de school en in de
straat met grijpers door kinderen van school.

Laten we samen zorgen voor een
schone wijk! Helpt u ons en de
kinderen daarbij door afval in de
afvalbak te gooien?

HEEL VEEL GEVONDEN SLEUTELS!

Bij onze administratie staat een wit kistje met
gevonden sleutels, hierin zitten vooral veel sleutels van
fietsen. Daarnaast zijn er ook enkele sleutelbossen
gevonden, zie de foto hieronder. Herkent u op deze
foto uw sleutel(s) of mist u nog een sleutel, kom dan
even langs bij onze administratie.
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FLESSENACTIE VOOR OEKRAÏNE

Er zijn de afgelopen weken ontzettend veel flessen
ingeleverd om de kinderen in Oekraïne te steunen.
Hiervoor willen wij u heel graag bedanken.
Inleveren is vanaf nu niet meer nodig.
We gaan de flessen inleveren en wij zullen u binnenkort
informeren wat de opbrengst van onze flessenactie is
geworden. Dit bedrag zal overgemaakt worden op giro
555.

VANUIT DE OUDERVERENIGING

Nieuws vanuit de Bassie
Wat fijn dat wij weer iets leuks voor jullie kunnen
organiseren!!

We hebben op vrijdag 8 april een BINGO AVOND in
petto. Dat gaan we doen in twee groepen:
-  Groep 1 t/m 4 van 18.00 tot 18.45 uur
-  Groep 5 t/m 8 van 19.00 tot 20.00 uur.

Inschrijven/aanmelden is niet nodig en de deelname is
gratis.

Bij groep 1 t/m 4 is het verplicht om met EEN ouder te
komen.

Meneer Johny zal alles gezellig aan elkaar praten.
En jullie kunnen leuke prijsjes winnen met de bingo.

Hopelijk zien we jullie 8 april weer.
Wij hebben er ontzettend veel zin in!!

Groetjes van de Bassie.

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 hieronder vindt u alle deelnemende
partners.
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OUDERTIP VANUIT DE CENTRALE BIBLIOTHEEK

Op zoek naar mediatips voor jonge kinderen?
Mediasmarties biedt een online gids met mediatips die
afgestemd zijn op de leeftijd van jouw kind. O.a. apps,
tv-programma en geanimeerde prentenboeken.

Voorlezen en meer Voorleesfilmpjes zijn goed voor de
taalontwikkeling van kinderen én handig als je zelf even
geen zin of tijd hebt.

https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/jeugd-en-jong
eren/0-6/voorleesfilmpjes.html

De bibliotheek heeft verschillende digitale
prentenboeken en voorleesfilmpjes.

https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/jeugd-en-jong
eren/0-6/voorleesfilmpjes/digitale-voorleestas.html

De Digitale Voorleestas
Met de Digitale Voorleestas lees je samen een digitaal
prentenboek en doe je daarna leuke zing- en
praatspelletjes.

Samen lezen was nog nooit zo leuk!

KIDSRUN OP ZATERDAGAVOND 9 APRIL

Hardlopen is gaaf! Kinderen zijn dan ook vaak dol op
rennen. Speciaal voor deze kids organiseert de Halve van
Helmond en Jibb+ een Kidsrun.

De Kidsrun is voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.
Meedoen, sportief bezig zijn en plezier hebben staan
centraal. Alle kinderen ontvangen een medaille.

Dus, trek je sportschoenen aan en kom naar de Veste in
Brandevoort. Neem ook je broer, zus, vriendjes, neefjes
en nichtjes mee!

Inschrijven kan via:
https://www.halvevanhelmond.nl/onderdelen/kidsrun-5
kchallenge/

https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/jeugd-en-jongeren/0-6/voorleesfilmpjes.html
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TAALONDERZOEK BIJ 4- EN 5-JARIGEN
(VANUIT DE RADBOUD UNIVERSITEIT)

Beste ouder(s) / verzorger(s),
De taalontwikkeling van kinderen gaat razendsnel als
kinderen op de basisschool zitten. Hoe werkt dat
precies? En welke sociale ontwikkelingen van kinderen
hangen samen met hun taalontwikkeling?
Als onderzoekers aan de Radboud Universiteit Nijmegen
zijn we geïnteresseerd in die vraag! Daarom starten wij
een onderzoek naar de taalontwikkeling van 4- en
5-jarigen. In deze studie doen wij door middel van
verschillende taalspelletjes onderzoek naar hoe
kinderen hun taal gebruiken en hoe dit samenhangt
met hoe goed kinderen zich “in andermans schoenen
kunnen plaatsen”.

Wij zijn dus opzoek naar eentalige kinderen van 4 en 5
jaar die het leuk zouden vinden om mee te doen aan
onze taalspelletjes! De spelletjes duren ongeveer 1 à 1,5
uur (inclusief kennismaking met uw zoon/dochter en
het klaarzetten van het materiaal) en daarvoor komen
wij graag bij jullie thuis langs. Als ouder hoeft u niet
aanwezig te zijn (maar het mag natuurlijk wel!) bij de
spellen, maar achteraf zouden we wel graag met u een
vragenlijst doorlopen over de taalachtergrond van uw
kind. Dit duurt ongeveer 10 minuten.

Naast eentalige kinderen, zijn wij ook op zoek naar
tweetalige kinderen om mee te doen aan ons
onderzoek. Spreekt uw kind naast Nederlands nog een
tweede taal (zoals Turks, Engels, Arabisch, Japans, etc.)
dan zouden wij hem/haar ook van harte willen
uitnodigen om deel te nemen!

Bent u na het lezen van deze brief enthousiast en wilt
uw kind meedoen aan ons onderzoek?
Wat leuk! Aanmelden kan via de mail 2in1@let.ru.nl,
onze website 2in1 project - Centre for
Language Studies (ru.nl), of per telefoon/app
(06-18599000). Na aanmelding neem ik zo snel mogelijk
contact met u op! Mocht u vragen hebben, dan zijn wij
ook te bereiken via bovenstaande wegen.

Hartelijke groet,
Joyce van Zwet,
2-in-1 project Radboud Universiteit Nijmegen

2E HANDS SPEELGOED & KINDERKLEDING BEURS

Op zondag 10 april a.s. is er weer een 2e hands
speelgoed & kinderkleding beurs in wijkhuis de Fonkel,
Prins Karelstraat 123, te Helmond (nabij de St. Jozef
kerk). 60 kramen vol met kinderkleding en speelgoed!
De beurs is van 11.00 uur tot 15.00 uur en de
TOEGANG IS GRATIS!

Voor meer informatie of het huren van een tafel kunt u
contact opnemen met Miranda 06-22901053 of Anita
06-10139067.

mailto:2in1@let.ru.nl

