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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
We krijgen regelmatig verlofaanvragen i.v.m. een weekend weg en verzoeken om buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan. Vanaf het moment dat een kind vijf jaar is, wordt dat niet
toegestaan. Zowel ouders als school zijn gebonden aan de wet. Alleen in uitzonderlijke gevallen
wordt verlof gehonoreerd. Als u wilt weten of u daarvoor in aanmerking komt, neem dan een
folder mee uit de informatiezuil in de hal. Verlofaanvragen moeten 8 weken vooraf worden
ingediend.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf a.s. maandag staat We helpen elkaar weer centraal.
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!

Om

HERINNERING STUDIEDAG
Op maandag 20 mei hebben alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het team.

UITSLAG EINDTOETS GROEP 8
In de week voor de meivakantie hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets
“Route 8” gemaakt. De uitslag hiervan is binnen. Voor de meeste kinderen past
de score bij het eerder gegeven schooladvies. Sommige kinderen hebben iets
lager gescoord dan hun advies, anderen juist hoger. De gemiddelde score van
onze school was vergelijkbaar met die van de afgelopen vier jaar. Complimenten
voor de kinderen, ouders en collega’s! Wanneer een kind de toets zó goed heeft gemaakt, dat
hierbij een hoger advies zou kunnen passen, overwegen we dit als school serieus met de
leerkrachten van de groepen 8, de interne begeleider, de teamleider en de directeur. Het eerder
gegeven advies is nl. niet alleen gebaseerd op toets resultaten van taal en rekenen, maar ook op
werkhouding, werktempo, inzicht, meer doener /meer denker zijn enz. Een aantal van deze zaken
die ook ten grondslag liggen aan het schooladvies veranderen niet op basis van één goed of juist
minder goed gemaakte toets.
Voor de volledigheid: Adviezen naar beneden bijstellen, gebeurt niet. De leerlingen hebben
maandag 13 mei een envelop met een brief voor zichzelf, een brief voor hun ouders en de uitslag
van de toets mee naar huis gekregen.

WANDELVIERDAAGSE
Van woensdag 22 mei t/m zaterdag 25 mei wordt de Helmondse
wandelvierdaagse georganiseerd. Alle deelnemers worden
om 18.15 uur in Speeltuin Leonardus verwacht. De kinderen
krijgen vooraf een Silvester-hesje en een bidon mee naar
huis. Het is de bedoeling dat ze dit over hun kleren dragen, zodat iedereen herkenbaar is als
leerling van onze school. We wensen alle deelnemers en hun ouders gezellige tochten toe met
mooi wandelweer!

VROLIJKE GROETEN VAN DE GROEPEN 5 EN 3 VANUIT OMMEL
De kinderen en collega’s die deze week op kamp waren en zijn, genoten en genieten met volle
teugen van het afwisselende programma met binnen- en buitenactiviteiten, van de natuur, het
mooie weer en van elkaars gezelligheid. De sfeer op beide kampen is top!

WATER DRINKEN
Als ouder wil je het beste voor je kind. Dat je kind gezond en blij is en het
goed doet op school.
Uit onderzoeken blijkt, dat kinderen op de basisschool gemiddeld 6 zoete
drankjes op een dag drinken: van gezoete thee, tot sapjes,
yoghurtdranken en frisdrank. Dat betekent dat ze zo’n 25 suikerklontjes
binnen krijgen, alleen al door de drankjes!
Door teveel suiker raakt het lichaam uit balans. Soms krijgen kinderen
hierdoor minder eetlust en/of worden ze heel druk. Ook kunnen hierdoor
sneller gaatjes in de tanden ontstaan en kan het leiden tot overgewicht.
Daarnaast veroorzaakt teveel suiker vaak concentratieproblemen, wat nadelig is voor de
ontwikkeling en de resultaten. Om je kind lekker fit te houden, adviseren de GGD en stichting
Jong Helmond Lekker Gezond aan ouders om hun kinderen (van de 6 drankjes) minstens 2
glazen water te laten drinken. We ondersteunen dit advies van harte! Laten we als volwassenen
zelf meteen het goede voorbeeld erbij geven.
Tip: zet thuis een kan water met een paar schijfjes/stukken fruit klaar.
KINDERBOEKENSCHRIJVER AREND VAN DAM BEZOEKT HELMOND
Op zaterdag 29 mei brengt Arend van Dam, schrijver van prachtige kinderboeken een bezoek
aan boekhandel De Ganzenveer. Deze schrijver kan als geen ander droge geschiedenis leuk,
interessant en aantrekkelijk maken voor kinderen. Met zijn voorlees- en zelfleesverhalen neemt
hij je mee naar het verleden. Hij komt naar de Ganzenveer voor een meet & greet, hij zal
signeren en voorlezen. Kortom: doen waar hij goed in is!
Het bezoek vindt plaats in het kader van de Bookstore Day. Een dag om de boekhandel te
vieren. De dag staat daarnaast bol van eenmalige acties en aanbiedingen.
ONTWERPWEDSTRIJD VOORGEVEL
Als het weer ons goed gezind is mogen de winnaars van de ontwerpwedstrijd voor de voorgevel
de muurprint op dinsdagochtend om 08.30 uur onthullen. Wie dit zijn houden we nog even
geheim…..
DUTCH TECHNOLOGY WEEK EN AUTOMOTIVE
Volgende week is het weer Dutch Technology week, hét moment waarop
een grote groep bedrijven uit onze regio zich verzamelt om kinderen
kennis te laten maken met techniek. Op donderdag 23 mei vindt de tiende
editie van het AutoTech evenement plaats op de Automotive Campus in
Helmond, waaraan onze groepen 6 en 8 mogen deelnemen. In een 2 uur
durend programma kunnen de leerlingen een aantal activiteiten doen in
het kader van automotive en techniek. Bij deze activiteiten staat centraal dat de leerling vooral
veel zelf moet ervaren. Activiteiten worden onder andere uitgevoerd door DAF Trucks, Fontys
Automotive, Summa engineering, TUecomotive, Innovam, Automotive Campus, Code Qube,
Cubiss, Oro en Lightyear.
Het programma start om 11.00 uur en eindigt om 13.00 uur.

