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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Wellicht hebt u al eens gehoord van “De Gouden weken” in het onderwijs.
Hiermee wordt geduid op de eerste zes tot acht weken van elk schooljaar. In
de eerste twee schoolweken wordt er door
de leerlingen afgetast; hoe gaat deze leerkracht om met de groep? Daarna
wordt er al wat uitgeprobeerd en grenzen verkend. Die grenzen zijn er,
natuurlijk. De afgelopen weken is al een enkele leerling daarvan bewust
geworden ;-)
De schoolregels zijn in elke klas uitgewerkt in groepsregels en afspraken.
Ons gezamenlijke doel is dat iedereen huppelend naar school komt, en
fluitend weer naar huis gaat; door de succeservaringen en een positieve
werksfeer.
We rekenen op het vertrouwen en een ondersteunende houding van ouders daarbij. Ook dit vinden
wij “Samenscholen”. Geef signalen (van/met uw kind) door aan de leerkracht(en) en/of gebruik als
daar aanleiding toe is de meldknop M5 die hoort bij onze anti-pest-aanpak. Samen kunnen we
werken aan een fijne leeromgeving.
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 centraal staat is: We helpen elkaar!
Om goed te kunnen functioneren in een groep, in de maatschappij, bij een
vereniging of in een baan, is het belangrijk dat je leert dat er regels zijn
en dat je leert dat je je daaraan moet houden. Regels en afspraken zijn
niet alleen voor anderen, ook voor jezelf. Elkaar helpen vinden we een
belangrijk uitgangspunt. We hopen dat u dit thuis onderschrijft. Ook op dit
vlak willen we “Samenscholen” graag in praktijk brengen!

SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdag 17 september worden alle groepen en alle individuele
leerlingen gefotografeerd door twee schoolfotografen. Ouders die
graag een foto willen van broers en zussen samen, vragen we na
schooltijd met hen naar de aula te komen. Doordat het aantal kinderen
de afgelopen jaren is gegroeid en de fotografen graag de tijd nemen
om mooie (portret)foto’s te maken, lukt het niet om dit naast alle
groeps- en individuele foto’s tijdens schooltijd te plannen.
De foto’s worden door de ouderraad verkocht in oktober. Data en
tijden volgen t.z.t.
Stichting Leergeld laat weten dat ouders die bij hen in het bestand
staan, de kosten voor de schoolfoto’s vergoed kunnen krijgen.

SPONSORLOOP
Op woensdag 18 september, wordt de 2- jaarlijkse sponsorloop gehouden.
De kinderen gaan per groep ‘rondjes’ lopen. Deze keer gaan we de rondjes lopen op het grasveld
naast het basketbalveld.
Kinderen van de kinderraad hebben een aantal ideeën bedacht om de opbrengst van de
sponsorloop aan te besteden:
- Materialen programmeren en techniek, bijv. lego mindstorms
- Denkspellen voor in de klassen
- Boeken voor in de schoolbieb
Kinderen krijgen 5 september een sponsorkaart mee. Zij proberen zoveel mogelijk sponsoren te
vinden. Op de sponsorkaart vullen ze hun naam, adres en het sponsorbedrag in. Kinderen van
groep 1/2 lopen maximaal 10 rondjes. De andere groepen lopen maximaal 20 rondjes. Een
totaalbedrag invullen mag uiteraard ook.
Maandag 16 september:
uiterste datum waarop leerlingen de ingevulde sponsorkaart inleveren bij de leerkracht.
Woensdag 18 september:
sponsorloop op het veld naast het basketbalveld
Groepen 1 en 2 van 9.30 - 10.00 uur
Groepen 3 en 4 van 10.15 - 10.45 uur
Groepen 5 en 6 van 11.00 - 11.30 uur
Groepen 7 en 8 van 11.45 – 12.15 uur
Donderdag 19 september:
kinderen krijgen de brief inclusief de stempelkaart mee om geld op te halen.
Op maandag 23 september, en dinsdag 24 september:
de kinderen kunnen het geld inleveren bij de leerkracht. De ouderraad komt het geld op woensdag
25 september ophalen in de klas.

GEZINS- EN JONGERENCOACHES
Vroeger waren aan veel scholen schoolmaatschappelijk werkers verbonden.
Deze ondersteuning is door de gemeente Helmond al een tijdje anders
georganiseerd. Maar het belangrijkst is natuurlijk dat iedereen die daar
behoefte aan heeft met vragen terecht kan bij deskundigen.
Wie zijn wij?
Wij zijn het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor jullie namens alle gezins- en
jongerencoaches van de gemeente Helmond. We bestaan uit een team van 5 medewerkers: Bilal
Aazzaoui, Nicole Dekker, Lies Geurts, Wendy Bergman en Lenneke Roks. Wij zijn ervaren gezinsen jongerencoaches binnen de gemeente Helmond.
Wat doen we?
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 kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben 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 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 wilt u ergens over sparren neem dan contact met ons op.
14-0492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur)
of bezoek onze website: www.helmond.nl/socialeteams
Vriendelijke groeten,
Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, Wendy Bergman, Nicole Dekker en Lenneke Roks

