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Beste ouders,

VANUIT DE OUDERVERENIGING

De start van het nieuwe schooljaar is alweer een
aantal weken geleden. Alles gaat inmiddels weer zijn
gangetje. De informatieavond en de eerste
oudergesprekken zijn achter de rug en over 2 weken
begint de herfstvakantie. Dus de hoogste tijd voor
onze OUDERKRANT nummer 2 van dit schooljaar om
u bij te praten. Leest u hem even snel helemaal door,
dan bent u weer op de hoogte!

Nieuws vanuit de

Bassie

Het schoolseizoen is begonnen en daarmee zijn wij
ook weer gestart met de voorbereidingen voor een
heleboel leuke buitenschoolse activiteiten!!
●

Disco-avond groepen 1 t/m 4
Vandaag vrijdag 29 september trappen we af:
Voor alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 een echte
disco-avond! Aanvang 18.30 uur, ophalen om 19.30
uur. Let op: kinderen gaan alleen onder begeleiding
mee naar huis!!!

●

Schoolhandbaltoernooi groepen 3 t/m 8
In de herfstvakantie gaat het voetbaltoernooi niet
door wegens verminderde interesse van meerdere
scholen. Er wordt wel een schoolhandbaltoernooi
georganiseerd door Swift in samenwerking met Jibb
op 18 en 19 oktober v oor alle kinderen van de
groepen 3 t/m 8. U heeft de inschrijfbrief deze
week per mail en via uw kind ontvangen.  Wij
regelen de inschrijving. Deze moet uiterlijk 3
oktober per mail of via het inschrijfformulier binnen
zijn.

●

Halloween
Na de herfstvakantie gaan we alweer richting
Halloween! Dit jaar op vrijdagavond 3 november.
Meer info volgt nog, maar houd deze avond vrij,
want het wordt in de hele wijk heerlijk griezelen
voor jong en oud!

Ingeborg Schrama, directeur

STUDIEDAG 4 OKTOBER + VRIJ OP 5 OKTOBER
In eerdere ouderkranten heeft u kunnen lezen dat we
woensdag 4 oktober een studiedag hebben ingepland.
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn dan vrij.
Aansluitend aan deze studiedag zijn alle kinderen ook
vrij op donderdag 5 oktober in verband met de
landelijke stakingen in het basisonderwijs. U bent
hierover reeds uitvoerig per mail geïnformeerd.
De school is op 5 oktober dus gesloten.
Wij verwachten alle kinderen vrijdag 6 oktober weer op
school.

HERFSTVAKANTIE
Van maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober is het
herfstvakantie. In de herfstvakantie zijn er allerlei leuke
dingen te doen en te beleven. Hierover leest u meer in
deze ouderkrant. Maandag 23 oktober begint de school
weer. Alvast voor iedereen een hele gezellige en mooie
week!
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TREKTOCHT GROEPEN 7
De groepen 7 zijn op 13, 14 en 15 september op
trektocht geweest. Die trektocht is dit jaar
georganiseerd door studenten van De Kempel (dat is
de school voor leerkrachten).
Deze studenten hebben alles voor ons geregeld dus
dat was best fijn. Ze hebben de boodschappen gedaan,
de blokhutten gereserveerd, de programma’s gemaakt
enz. Een trektocht is een tocht die 3 dagen duurt en
waarbij je op 2 verschillende adressen overnacht.

Zorg dat het biebpasje er is.
● Geef een plastic tas apart mee voor het biebboek,
liefst voorzien van de naam. In de gymtas of in de
tas met de lunch en het drinken mogen geen
boeken meegenomen worden. Boeken kunnen
hierdoor vies worden of beschadigd raken.
●

Maandagmiddag
Woensdagochtend

:  groep 4 t/m 8
:  groep 1 t/m 3.

HOOFDLUISCONTROLE
Op woensdag 25 oktober, de eerste woensdag na de
herfstvakantie, 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.

KOFFIE-UURTJE GROEPEN 1 EN 2
Op dinsdag 10 oktober om 8.40 uur hebben we weer
een koffie-uurtje. Deze keer gaat het koffie-uurtje over
de taalontwikkeling bij jonge kinderen: praten met je
kind!
Eén groep heeft zelfs meer dan 30 km gelopen.
Op de blokhut aangekomen was er een erg
afwisselend programma, zoals een quiz, slagbal, een
zeskamp, een dansworkshop, een spelletjescircuit,
levend stratego in de bossen enz. Het weer was niet al
te best, dat is jammer. Toch hebben beide groepen 7
drie mooie dagen beleefd en de studenten en onze
kinderen hebben een prima prestatie geleverd.

BIEB OP SCHOOL
Op maandag 4 september is de Bieb op School weer van
start gegaan! Elke dag even lezen is belangrijk.
Het is leuk om te doen en wie elke dag 15 minuten leest,
leest meer dan een miljoen woorden per jaar!
Belangrijk om te onthouden als uw kind een boek wil
lenen uit de BoS:

Aan de hand van filmpjes gaan we met elkaar in
gesprek over het belang van praten met je kind.
Voor de taalontwikkeling van kinderen is het namelijk
heel belangrijk dat wij, als volwassenen, veel met hen
in gesprek gaan. Maar hoe doe je dat?
Wanneer doe je dat? Wat bespreek je met ze?

Komt u ook? Schrijf dan uw
naam op het lijstje wat bij
de klas van uw kind hangt.
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HUISREGELS OP SCHOOL VOOR OUDERS
Elke dag twee keer zijn er heel veel ouders rond de
school met het brengen en halen van de kind(eren).
Wij vragen daarom uw aandacht voor onderstaande
“huisregels”. Op deze manier is het voor iedereen
prettiger en vooral voor de kinderen veiliger! Kinderen
graag op tijd brengen: de lessen beginnen om 8.30
uur, dan verwachten we alle leerlingen IN de klas!
Alleen parkeren in de parkeervakken. Dat is ook voor
de flatbewoners prettiger.
● 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. De kinderen van
groep 1 t/m 4 stallen hun fiets bij de kleuteringang,
de groepen 5 t/m 8 zetten hun fiets bij de ingang van
groep 4 neer.
● Houd onze boulevard schoon. Voor afval en
sigarettenpeuken staan er gele prullenbakken.
●

Als we tijdens het halen en brengen wat rekening
houden met elkaar is het voor iedereen fijner.
Dus liever niet roken op de momenten dat de kinderen
naar binnen gaan of naar buiten, honden aan de lijn en
kort houden. En om het overzichtelijk te houden is het
erg fijn als u zorgt voor wat ruimte op de boulevard
zodat de kinderen met hun leerkracht ook rustig naar
buiten kunnen en naar hun tegel kunnen lopen.
Namens alle leerkrachten en kinderen: Bedankt voor
uw begrip en uw medewerking!!

WEDSTRIJD “VERGROEN JE SCHOOLPLEIN”
We hebben onze school aangemeld voor de wedstrijd
“vergroen je eigen schoolplein”. Dit is een wedstrijd
die wordt georganiseerd door Du Pré Helmond, omdat
zij 75 jaar bestaan. Van de bijna 30 basisscholen in
Helmond doen er 9 mee. De school die het beste
ontwerp maakt, dat ook uit te voeren is, is de winnaar
en dát schoolplein wordt dan “vergroend”.

Een mooie kans
voor ons om de
“buitenrand” van
ons schoolterrein
te vergroenen. De
leerlingenraad is
bij elkaar
geroepen om
hiermee aan de
slag te gaan.
We houden u op
de hoogte!

OPENING WONDER WATER PAD
Afgelopen zaterdag is het wonder water pad, onder de
flats op de Bestevaer feestelijk geopend door de
Burgemeester. De onderdoorgangen zijn weer mooi
opgeknapt en versierd met vrolijke schilderingen die
onze kinderen samen met mensen vanuit ORO hebben
gemaakt. Loop er tijdens een wandelingetje in de wijk
eens lang, echt de moeite waard!
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VANUIT JIBB

TOT SLOT NOG EXTRA INFORMATIE OVER:

Jibb laat kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
ervaren dat sporten en bewegen leuk is! Op school, na
school, in elke wijk, bij een sportaanbieder én in de
vakanties.

Scouting Paulus

Jibb werkt samen met alle scholen in Helmond en is
ook dit jaar weer actief op de school van uw kind.
Op school komt een sportprofessional van Jibb een
keer in de drie weken in de gymles om de kinderen
enthousiast te maken voor de verschillende vormen
van sport. Voor groep 1-2 komt de JIBB’er langs om
18 bewegingslessen te geven met extra aandacht voor
de motorische ontwikkeling.
Ook na schooltijd, in de wijk en in de vakanties
organiseert Jibb samen met sportaanbieders tal van
activiteiten voor alle kinderen uit Helmond.
De Jibb’er bij uw kind op school is: René Taal.
Informatie over wijkgerichte activiteiten en
vakantieactiviteiten georganiseerd door JIBB worden
via school verspreid door middel van een stukje in de
nieuwsbrief of door middel van een flyer.
Kijk voor het actuele aanbod op www.jibbhelmond.nl
of volg ons Facebook, Instagram of Twitter of zie uw
kind terug op ons eigen youtube kanaal
www.youtube.com/jibbhelmond

Ook zin in een nieuw avontuur?
kom dan naar de scouting
inloopdagen!
Misschien iets voor uw kind?
Meer informatie over Scouting
Paulus vindt u in de bijlage bij
deze ouderkrant.
PSZ “Peuters in het wild”
Kinderdagverblijf
“De Bereboot” heeft onlangs een nieuwe peuterspeelzaal
geopend: "Peuters in het wild".
De peuterspeelzaal is gericht
op natuurbeleving, beweging,
ontspanning en de verzorging
van dieren.
Meer informatie over deze PSZ
vindt u in de bijlage bij deze
ouderkrant.
Vriendjes/vriendinnetjes training Hockey Club Helmond
Zou uw kind eens vrijblijvend kennis willen maken met de
hockeysport tijdens een reguliere training?
Dan is hier de kans.
Op woensdag 11 oktober
van 16.00 tot 17.00 uur - groep 3
van 17.00 tot 18.00 uur - groep 4 en
van 18.00 tot 19.00 uur - groep 5
en op donderdag 12 oktober
van 17.00 tot 18.00 uur - groep 6
organiseert HC Helmond de vriendjes en
vriendinnetjes trainingen die openstaan voor alle
kinderen. Mocht uw kind al kinderen kennen die
hockeyen dan is het natuurlijk leuk om met hen mee
te gaan maar als dat niet zo is dan zijn zij ook van harte
welkom natuurlijk.
Heeft u vragen dan kunt u ons bereiken via
e-mailadres jongstejeugd@hchelmond.nl

