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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
We stimuleren dat zoveel mogelijk kinderen te voet en/of per fiets naar school komen. Op deze
manier maken kinderen kennis met het verkeer en leren zo al doende veel verkeersregels
kennen. Wij vragen automobilisten rekening te houden met het langzamere verkeer.
Stop bijvoorbeeld een stukje bij de ingang van de speelplaats vandaan om overstekende
voetgangers en fietsers niet te belemmeren tijdens het oversteken. Door te parkeren in de vakken
bij de peuterspeelzaal of sportschool, slaat u drie vliegen in één klap: u parkeert veilig, uw kind
oefent met oversteken en u en uw kind wandelen samen een stukje (bewegen is gezond). 
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf a.s. dinsdag staat We hebben plezier centraal.
Samen spelen en samen leren met plezier is gemakkelijker en
leuker. Het draagt bovendien bij aan het verbeteren van de
resultaten. Spelend leren is voor veel kinderen een favoriete
manier om nieuwe dingen te ontdekken.
HERINNERING
I.v.m. 2e Pinksterdag heeft iedereen a.s. maandag een vrije dag. Geniet van het lange weekend
en tot dinsdag allemaal!

VERTREK JUFFROUW KITTY
Na 25 jaar basisonderwijs gaat juffrouw Kitty een nieuwe uitdaging aan in het speciaal onderwijs.
M.i.v. augustus vertrekt ze naar De Taalbrug. Deze school biedt speciaal onderwijs aan
slechthorende/dove leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Schoolleiding en collega’s vinden het een aderlating dat juf Kitty vertrekt, maar gunnen haar deze
nieuwe stap natuurlijk van harte!

VACATURES
Voor het nieuwe schooljaar zijn onderstaande vacatures ingevuld:
Groep 2 => Peggy van de Oever, groep 2 op ma & wo, naast juf Femke D.
Groep 3 => Anne van Dijk, groep 3 op do & vrij (zwangerschapsverlof juf Chantal)
+ ma t/m wo diverse vervangingen.
Groep 7 => Romy Kersten in groep 7 op di & wo naast juf Debbie
ma, do, vrij diverse vervangingen.
Groep 8 => Geert van der Velden in groep 8 (4 dagen naast juf Angelique)
Daarnaast blijft juffrouw Tanja Groensmit beschikbaar voor (parttime) vervanging.
We zijn blij dat we de organisatie voor volgend jaar weer rond hebben, vooral in de tijd waarin de
personeelstekorten in het basisonderwijs de pan uit blijven rijzen.
Voor de vervanging van het zwangerschapsverlof van juffrouw Eveline (IB’er in de onderbouw) in
het najaar zijn we nog op zoek naar tijdelijke vervanging.

NATUURMARKT STADSWANDELPARK DE WARANDE
Op zondag 9 juni organiseert IVN haar jaarlijkse natuurmarkt in
de Warande. Tijd: 12:00 -17:00 uur. Toegang is gratis!

KINDERCONFERENTIE HELMOND
Kinderen uit de bovenbouwgroep van VindingRijk troffen ontwikkelingsgelijken uit andere
plusklassen en Hi/levelgroepen jl. woensdag tijdens de jaarlijkse kinderconferentie. De dag
stond in het teken van verbinding en werd georganiseerd op het Jan van Brabantcollege. Onze
leerlingen genoten van de uitwisseling met anderen en van de interessante workshops!

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR ‘19-‘20
Hieronder een overzicht van de vakanties en studiedagen voor volgend schooljaar. Noteer ze
goed, want buiten de vastgestelde dagen mogen we geen verlof geven voor vakanties!
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
He-Pi vakantie
Zomervakantie

14 oktober t/m 18 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 februari t/m 28 februari 2020
13 april 2020
27 april 2020 (in de meivakantie)
20 april t/m 1 mei 2020
5 mei 2020
21 mei t/m 1 juni 2020
13 juli t/m 21 augustus 2020

Studiedagen team:

12 sept., 27 nov., 6 dec., 5 febr., 4 mei, 23 juni.
Deze dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij.
Studiewerkmiddagen team: 3 okt., 4 nov., 28 jan., 19 mrt.
Op deze data zijn alle kinderen om 12:30 uur uit.
Na de zomervakantie ontvangt elk gezin een exemplaar van de nieuwe kalender/schoolgids.

SAMENLOOP VOOR HOOP TEAM SILVESTER-BERNADETTE
Afgelopen december hebben wij een fantastische kerstmarkt gehad. De opbrengst hiervan ging
naar de KWF “Samenloop voor Hoop”. Op 29 juni zal om 14:00 uur de Samenloop voor Hoop
plaatsvinden op het HAC terrein in Stiphout.
Op zondag 30 juni is er om 10:00 uur een kinderloop. Dit is een half uur wandelen speciaal
voor kinderen. Natuurlijk willen wij als sportiefste school van Helmond (en niet te vergeten
tweede sportiefste school van Nederland) hier ook aan deelnemen en vragen aan zoveel
mogelijk kinderen om zich op te geven.
Voor de kinderloop vragen wij het formulier in de bijlage voor maandag 10 juni in te vullen en
in te leveren bij het kantoor van juf Marga.
Met vragen kunt u terecht bij Anke van den Hurk
(moeder van Sem groep 7 en Tara groep 3) of
Meneer Nick (in de gymzaal).

