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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
De herfst laat haar mooie kleuren zien. Veel bomen kleuren geel, oranje en rood of worden zelfs
al kaal. Voor kinderen een heerlijke tijd om buiten te spelen in de wind met bladeren, kastanjes,
eikels enz.
Een kleurrijk thema waaraan in veel groepen aandacht wordt besteed en aan de hand waarvan
veel wordt geleerd. Als u de klas van uw kind op Klasbord volgt, komen er ongetwijfeld weer
mooie foto’s voorbij.
Met vriendelijke groeten,
Monique van Ekert, directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Om ervoor te zorgen dat u als ouder weet welke regels we op school
hanteren en ook om ze onder de aandacht van iedereen te houden,
zetten we wekelijks één van onze zes schoolregels in de hoofdrol.
In de klassen wordt er aandacht aan besteed, omdat we het belangrijk
vinden dat kinderen leren hoe ze met elkaar om kunnen gaan. Samen
met u leggen we daarmee de basis voor de maatschappij van de toekomst.
De regel die vanaf maandag 5 november centraal staat:
“We lossen het samen op”. Waar mensen samen leven, samen werken en
samen spelen, ontstaan wel eens verschillen van mening. Dat is niet erg,
maar juist boeiend. We vinden het belangrijk om kinderen te leren dat deze
verschillen er mogen zijn en dat je door samen te werken, ook samen
een oplossing kunt vinden. We hopen dat u dit onderschrijft waardoor
kinderen van goede voorbeelden op school en thuis kunnen leren.

OPEN DAG
Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan en het daarbij behorende
briljanten jubileum, organiseren we op zondag 11 november van
14.00 – 16.00 uur een open dag. Ouders, verzorgers, buurtgenoten, oudleerlingen en oud-collega’s… Iedereen is welkom om een kijkje te komen
nemen in het huidige gebouw. We laten u graag zien en horen waarom we
trots zijn op onze school en waarom de onderwijsinspectie ons een
kwaliteitsschool vindt. Voor degenen die willen, worden rondleidingen
gegeven door personeel i.s.m. leerlingen. Toegang is gratis! Tegen een
kleine vergoeding is er koffie en thee verkrijgbaar. De opbrengst hiervan
gaat naar het schoolverlaterskamp van groep 8.

VERKOOP SCHOOLFOTO’S
De verkoopmomenten zijn aangepast:
Woensdag 31-10
van 8.15 - 9.00 uur en van 12.15 - 12.45 uur
Donderdag 1-11
van 17.00 - 18:00 uur
Vrijdag 9-11
van 8.15 - 9.00 uur en van 12.15 - 12.45 uur
De prijzen zijn als volgt:
Een complete set portretfoto’s + groepsfoto
Een complete set portretfoto’s + groepsfoto + broer-zus foto
Broer-zus-foto’s los
Let op: U kunt op school alleen contant betalen!
Na vrijdag 9 - 11 gaan de foto’s terug naar de fotograaf.

€ 9,50
€ 13,00
€ 7,50

EVALUATIEGESPREK MET NIEUWE OUDERS
Samenscholen is ons motto. Leerlingen, leerkrachten en ouders trekken vaak gezamenlijk op en
we streven ernaar de communicatielijntjes kort te houden als daar op school / thuis aanleiding toe
is. Tijdens het kennismakings- en intakegesprek worden wederzijdse verwachtingen besproken.
We zijn benieuwd of we de verwachtingen van school uit waarmaken. Waar bent u als ouder
tevreden over en welke tips hebt u voor ons. Ouders van leerlingen die vorig schooljaar zijn
ingestroomd, hebben deze week een uitnodiging ontvangen voor een gesprek samen met andere
ouders van ingestroomde leerlingen en met juffrouw José en juffrouw Monique. We hebben
hiervoor een paar data geprikt, zodat u kunt kiezen welke tijd u het beste schikt. Ouders die niet
nieuw zijn op school, maar toch tips hebben, zijn uiteraard ook welkom! Neemt u even contact op
met juffrouw Monique om een afspraak te maken a.u.b.

LESBEZOEK GROEP 5 EN GROEP 6
Ouders zijn maandag 5 november welkom in groep 5 van 8.30 – 9.00 uur.
Zij kunnen dan een les bijwonen om te zien en horen hoe we lesgeven
op school en hoe uw zoon/dochter leert in de klas.
Het lesbezoek van groep 6 is van dinsdag 6 november naar dinsdag 13 november verzet.
Voor de groep van meneer Stijn is dat om 8:30 uur en voor de groep van juf Anne om
9:15 uur. Als je wilt, kun je sportieve kleding aan doen, want dan kun je gezellig en sportief
meedoen met de gymles van meneer Nick.

BURGEMEESTERSONTBIJT
Op woensdagochtend 7 november organiseren de
GGD, gemeente Helmond, JHLG en JIBB het
burgemeestersontbijt. De gezonde scholen in
Helmond zijn weer uitgenodigd om met vijf leerlingen
deel te nemen aan het ontbijt samen met
burgemeester Elly Blanksma. Meneer Nick kiest deze
week de leerlingen uit, informeert ouders en begeleidt
de leerlingen tijdens de activiteit.

READY TO ROCK MUZIEKPROJECT GROEP 6, 7 en 8
Op 1 november tijdens schooltijd komen de docenten van het ready to rock muziekproject een
mini concert geven voor de leerlingen van de groepen 6 t/m 8.
Op dinsdag 6 november ’s avonds vindt de informatieavond voor ouders en leerlingen plaats:
van 19.00 - 20.30 uur. Tijdens deze avond kunnen ouders hun kind opgeven voor gratis
naschoolse muzieklessen. We hopen dat veel leerlingen enthousiast raken, omdat muziek een
positieve invloed op verschillende ontwikkelingsgebieden heeft! Sommigen zeggen zelfs “muziek
maakt slim”.

LEESBINGO’S KLEUTERS
Tijdens de herfstvakantie hebben veel kleuters hun bingokaart
vol gemaakt. Degenen die de kaart bij juffrouw José hebben
ingeleverd, mochten een kleine beloning grabbelen.
# Samenscholen #boekpromotie

INFORMATIEAVOND GGD
Op dinsdag 13 november organiseert de GGD een infoavond voor ouders van
kinderen die regelmatig in bed plassen. In de bijlage leest u meer informatie over
deze avond.

