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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
De verkiezing van de sportiefste basisschool van Helmond is vorig jaar gewonnen door onze
school. Dit jaar werd onze collega-school De Goede Herder de winnaar. We feliciteren hen van
harte en blijven samen veel aandacht besteden aan sport en bewegen, aan gezond gedrag en
gezonde voeding, zowel tijdens lestijd als tijdens veel naschoolse activiteiten.
Dankjewel aan de leerlingen, ouders en collega’s voor jullie aanwezigheid en aanmoedigingen
jl. zaterdagavond. Ook in de pers was er afgelopen weekend weer volop aandacht voor. Voor
onze school een aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf maandag centraal staat is:
“We werken samen”
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 om toch 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.

GOEDE WAARDERING TEVREDENHEIDSONDERZOEK EN VERVOLG
Eerder maakten we in de nieuwsbrief al melding van het feit dat alle
geledingen onze school met een dikke acht hebben gewaardeerd tijdens het
tevredenheidsonderzoek. Eén van de aandachtspunten die door velen werd
aangegeven betreft de verkeerssituatie rondom school. Met name tijdens de
spitstijden rond de begin- en eindtijd van school is het druk en vaak
onoverzichtelijk. Hierover hebben we (opnieuw) contact opgenomen met de
gemeente. Vorige week zijn ze daarom poolshoogte komen nemen bij
aanvang van school. Ze hebben geconstateerd dat het druk is en ook dat er
nog steeds ouders zijn die hun auto in de bocht parkeren, buiten de
parkeervakken stoppen om kinderen uit de auto te laten, waardoor fietsers en wandelaars de
speelplaats moeilijker kunnen bereiken. De bevindingen worden meegenomen door de
afdeling verkeer van de gemeente Helmond. Hopelijk komt er een vruchtbare oplossing uit die
leidt tot meer overzicht en veiligheid voor onze leerlingen. Tot die tijd vragen we u als ouder
het goede voorbeeld te geven en te stoppen / parkeren op plaatsen waar dat veilig is en is
toegestaan. Alvast hartelijk bedankt!
OUDERKOFFIEKAMER
Op woensdag 12 februari zijn ouders / verzorgers weer welkom in “’t Kwetternest” voor een
lekker kopje koffie of thee. Oud-collega juffrouw Margriet heet u van harte welkom en staat
open voor allerlei vragen. Ouders die deelnemen vinden het een gezellige en laagdrempelige
manier om kennis te maken met andere ouders en desgewenst ervaringen en tips uit te
wisselen.
LETTERFEEST GROEP 3
In groep 3 hebben we alle letters geleerd, tijd voor een feestje!
Vrijdag 7 februari zijn alle papa’s en mama’s van de groepen 3 van
harte welkom in onze klas om dit samen met ons te vieren. Het duurt
van 11:30u tot 12:30u. Wat gaan we doen? Onder andere een
letter-speurtocht door de school en de kinderen krijgen allemaal een
letterdiploma met een lekkere letter-traktatie.

STAKINGSDAGEN
Vorige week donderdag en vrijdag heeft het team nagedacht hoe we ons onderwijs nog beter
kunnen organiseren en bijvoorbeeld de ondersteuning door onderwijsassistenten nog efficiënter
kunnen inzetten. Ook het nog meer betrekken van ouders bij de ontwikkeling van kinderen
kwam ter sprake. Zowel onderzoeken als onze eigen ervaringen wijzen uit dat leerlingen van
ouders die geïnteresseerd zijn in, en de vorderingen van hun zoon/dochter met hen bespreken,
vaak beter presteren op school.
Op vrijdagmiddag hebben we deelgenomen aan de stakingsmars in het centrum van Helmond.
Op Helmond TV kunt u daar deze week nog iets van terugzien.

ONDERSTEUNING GEZINS- EN JONGERENCOACHES
bel 14 0492
In Helmond vormt een team van 5 ervaren gezins- en jongerencoaches een sociaal team. Dit
zijn: Bilal Aazzaoui, Nicole Dekker, Lies Geurts, Wendy Bergman en Lenneke Roks.
U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien,
gedrag van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar en
hun gezinssituatie. Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op
slapen, eten, regels, het bevorderen van wenselijk gedrag, nieuwe
vaardigheden aanleren, omgaan met ongewenst gedrag, het
versterken van de band of communicatie tussen ouders en kind/jeugdige, zelfstandig wonen
etc. Naast bovengenoemde vragen kunt u ons ook benaderen voor andere vragen rondom zorg
en ondersteuning. Bijvoorbeeld over het inschakelen van gespecialiseerde hulpverlening,
gezondheid, geldproblemen, problemen rondom scheiding, mantelzorg, vervoer, rouw en ga zo
maar door. Wij zorgen er voor dat uw vraag, als wij deze zelf niet kunnen beantwoorden, bij de
juiste persoon terechtkomt.
Hebt u een vraag, wilt u advies of ergens over sparren, bel ons vooral!
Op donderdag 13 februari kunt u ook binnenlopen tijdens het spreekuur op school van
9.00 – 10.00 uur.
Vriendelijke groeten, het sociale team
Contactgegevens: 14-0492, toets optie 2
Meer informatie? www.helmond.nl/socialeteams
LEES- EN REKENCAFES
Op vrijdag 14 februari staat het volgende werkcafé gepland voor de kinderen en ouders van de
groepen 3 en voor de kinderen en ouders van de groepen 4. We merken dat de lees- en
rekenresultaten van degenen die deze naschoolse activiteit voor ouder en kind samen
bezoeken goed vooruit gaan! Een compliment voor de ouders die dit trouw doen! U bewijst uw
kind(eren) er een grote dienst mee!
AANKONDIGING VAKANTIES SCHOOLJAAR 2020-2021
We zijn pas halverwege het huidige schooljaar. We weten echter dat een aantal ouders graag de
vakanties voor volgend schooljaar al weten om er rekening mee te kunnen houden bij de
vakantieplanning. Daarom hierbij het overzicht voor 2020-2021:
Herfstvakantie
19 t/m 23 okt 2020
Kerstvakantie
21-dec 20 t/m 1 jan 2021
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 feb 2021
2e Paasdag
5 apr 2021
Koningsdag
27 apr 2021
Meivakantie *
3 t/m 24 mei 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 sept. 2021
* incl. Hemelvaart en Pinsteren
Het overzicht van studiedagen en studiemiddagen voor volgend schooljaar volgt later.
OPEN DAG VOORTGEZET ONDERWIJS
Op zondag 9 februari is het zover! De jaarlijkse open dag op de scholen voor voortgezet
onderwijs. Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn samen met hun ouders/verzorgers welkom
van 11.00 tot 15.00 uur om nader kennis te maken en een goed beeld van de verschillende
scholen te krijgen.

