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Beste ouders,

Dit is de laatste OUDERKRANT van het jaar 2022;
nummer 3. De Sint is weer vertrokken naar Spanje en we
zijn volop bezig met de voorbereidingen voor Kerst.
Vanmorgen hadden we de 3e adventsviering.
Het thema dit jaar is “Op zoek naar warmte en licht”.
Tot slot kijken we ook alvast vooruit naar januari.

Volgende week is de laatste schoolweek, voordat de
Kerstvakantie begint. Daarom wens ik u, namens het
hele team, nu alvast hele fijne feestdagen samen met
degenen die u dierbaar zijn en het allerbeste voor
2023.

De school begint weer op maandag 9 januari 2023.

Connie Schellens, directeur

NIEUWE INRICHTING

Eerder werd het meubilair in groep 3 t/m 8 vervangen.
In de kerstvakantie zijn de kleutergroepen en de gangen
aan de beurt om opnieuw ingericht te worden en ook
de hal krijgt een hele nieuwe uitstraling. We zijn
ontzettend benieuwd naar het resultaat.

DE ELEKTRISCHE STEP

Mogen kinderen op een elektrische step rijden?
In Nederland zijn bijna alle elektrische steps niet
toegestaan voor gebruik op de openbare weg.
De elektrische steps die wel op de openbare weg
mogen rijden, mag je alleen besturen wanneer je in het
bezit bent van een (brommer)rijbewijs. Daarbij geldt er
een minimumleeftijd van 16 jaar.
Het gebruik van een elektrisch stepje door kinderen is
dus alleen toegestaan op eigen terrein. Toch wordt er
op relatief rustige wegen en pleintjes veel gestept en is
spelen met een elektrische step heel populair onder
kinderen.

Een aantal leerlingen komt naar school met een
elektrische step. We kunnen het niet verbieden, maar
we verzoeken u als ouders toch om uw kind niet met
een elektrische step naar school te laten gaan.

HOOFDLUISCONTROLE

Op woensdag 11 januari vindt er in de groepen 1 t/m 8
weer een hoofdluiscontrole plaats. Wij vragen u hier
rekening te houden. Dus geen vlechten, staartjes enz.,
maar graag de haren los.

JANUARI TOETSMAAND

Het is elk jaar de gewoonte en ook nu houdt het alle
leerkrachten en alle kinderen weer bezig: toetsen.
In alle groepen worden na de kerstvakantie (vanaf
maandag 16 januari) de Cito middentoetsen afgenomen.
Dit is één van de manieren waarop we volgen hoe onze
leerlingen zich ontwikkelen. Op het eerstkomende
rapport van 16 februari worden de uitslagen hiervan
verwerkt.
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DE STOERE SCHILDPADDEN

Wat is Stoere Schildpadden en voor wie is het
bedoeld?
Stoere Schildpadden is een wetenschappelijk
onderbouwde preventieve groepstraining voor kleuters
(kinderen van 4-6 jaar) van wie de ouders gescheiden
zijn. De training is bedoeld om kinderen beter om te
laten gaan met de veranderingen tijdens en na de
scheiding, en richt zich op het verbeteren van de
mentale weerbaarheid van kinderen. Het programma is
niet bedoeld voor kinderen met ernstige gedrags- en/of
emotionele problemen omdat zij meer gebaat kunnen
zijn bij individuele begeleiding. Stoere Schildpadden
bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 45
minuten. In een Stoere Schildpadden groep zitten
maximaal 6  kinderen en de groep komt tijdens of na
schooltijd bij elkaar. Ouders worden geïnformeerd en
betrokken, tijdens de individuele intake, op een
facultatieve groepsbijeenkomst, middels nieuwsbrieven
en bij de individuele eindevaluatie.

Mocht u meer informatie willen of uw kind aanmelden,
dan kunt u hiervoor bij de leerkracht van uw kind
terecht.

VANUIT DE OUDERVERENIGING

Nieuws vanuit de Bassie

Op 5 december hebben we een hele leuke Sinterklaas-
viering gehad op school. Piet dacht dat hij zijn 60e
verjaardag op school kwam vieren in plaats van de
verjaardag van de Sint.

Intussen is de school weer omgetoverd in kerstsfeer.
Dankzij de hulpouders ziet het er weer gezellig en
sfeervol uit op school! Er zijn ook ouders die ramen
hebben gewassen. Ontzettend bedankt!

Woensdagavond 21 december staat de kerstmarkt op
de agenda. Een gezellige avond waar uw kind een
werkje voor zal maken wat dan gekocht kan worden. De
opbrengst hiervan gaat naar een goed doel. De
kerstmarkt is van 19:00 tot 20:30. Ook zal er een
sterrentocht uitgezet worden die u kunt lopen, dit is
vanaf 18:15/ 18:30. U ontvangt hierover nog meer

informatie.

We houden ook een loterij, hiervoor zijn we op zoek
naar sponsorcadeautjes. Dus mocht u iets hiervoor
willen doneren aan school, een waardebon of een leuk
kerstpakketje, dat zouden wij enorm leuk vinden.
U kunt dit bij de administratie afgeven ter attentie van
De Bassie.

Graag zien we jullie op woensdag 21 december.

Groetjes van de Bassie.
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VANUIT HET ANNATHEATER

Zoals wellicht bij u bekend, bestaan er een aantal
fondsen, (Stichting Leergeld bijvoorbeeld), die
kansarme gezinnen financieel ondersteunen om
kinderen op dans, muziek of toneelles te kunnen laten
gaan. Toch zijn er kinderen waarbij het om wat voor
reden dan ook niet lukt bij de bestaande instanties.

Bij deze wil ik u laten weten dat het Annatheater, via
subsidie van de provincie Noord-Brabant, voor deze
gevallen dit schooljaar een speciaal potje heeft. Dus
mocht u kinderen kennen die passen in dit plaatje en
graag op toneelles zouden willen, zouden wij daar graag
mee in contact komen.
Bij vragen kunt u bellen met Lavínia Germano
theaterdocente Jeugdtheaterschool Annatheater.

VANUIT KUNSTKWARTIER

Een vrolijke aankondiging:
Op zondag 29 januari 2023 a.s. organiseren wij
“Het Magisch Muziektheater” in theaterzaal van Het
Speelhuis te Helmond. Een muzikale voorstelling voor
kinderen van groep 1 t/m 5 door de theater- en
muziekdocenten van Kunstkwartier.
Alle personages en dieren in het verhaal zijn gekoppeld
aan een instrument. Het voorstellen van de
instrumenten aan de kinderen is onderdeel van deze
voorstelling. Na de voorstelling kunnen de kinderen de
verschillende muziekinstrumenten uitproberen.
De entree is 3,50 euro.


