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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
De leerlingen van groep 8 maakten deze week hun eindtoets. We gebruiken daarvoor sinds
enkele jaren de eindtoets van ROUTE 8. Deze toets wordt digitaal afgenomen. De toets is
bovendien adaptief. Dit betekent dat het niveau van de vragen wordt aangepast aan de
antwoorden die de kinderen zelf geven.
De uitslag van de toets volgt na de meivakantie.
Vrijdagmiddag 20 april start de meivakantie. Door de samenloop van de meivakantie en
Hemelvaartsdag die daar kort op volgt, hebben de leerlingen op onze school dit jaar drie weken
meivakantie: van 23 april t/m 11 mei. Gelukkig laat het weer zich intussen van haar zonnige kant
zien. We hopen dat de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen en dat iedereen lekker kan
bijtanken! We wensen alle kinderen en ouders veel plezier en zien iedereen graag weer terug op
maandag 14 mei!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag 14 mei staat “We helpen elkaar” centraal.
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!

BIEB OP SCHOOL UITLEEN DONDERDAG
I.v.m. de koningsspelen op vrijdag, worden de boeken op donderdag
geruild. Neem dus op donderdag je boeken en je pasje mee om te
ruilen! Om in de vakantie lekker te kunnen lezen, mag iedereen weer
vier boeken lenen!

LEESBINGO
Kennen jullie hem nog; de leesbingo? Net zoals in de herfstvakantie hopen we dat ook nu weer
veel kinderen lekker blijven lezen in de meivakantie.
Daarom krijgen alle kinderen van de startgroep t/m de groepen 5 komende donderdag een
leesbingo mee naar huis!
Na de vakantie mag de volle bingokaart worden ingeleverd bij de leerkracht. Alle kinderen die
vóór 18 mei hun volle bingokaart inleveren, worden uitgenodigd voor een speciale, gezellige
voorleesactiviteit.

KONINGSSPELEN
Op vrijdag 20 april hebben we bij ons op school weer de
jaarlijkse Koningsspelen georganiseerd voor de kinderen.
De schooltijden voor die dag blijven ongewijzigd.
Kinderen van de groepen 1 tot en met 5 kunnen om 12.30 uur
op de speelplaats worden opgehaald. Kinderen van de groepen
6, 7 en 8 mogen worden opgehaald bij het handbalveld van Swift.
Als zij zelf naar huis mogen, moet daarvoor toestemming gegeven zijn.
Een aantal punten die voor deze dag van belang zijn:
 We nemen als school deel aan het Koningsontbijt, dus thuis ontbijten hoeft niet.
 Alle kinderen nemen een eigen bord en mes mee; liefst van plastic en graag voorzien van
naam en groep;
 Kinderen krijgen die dag allemaal een appel. Als u het wenselijk vindt, kunt u ook nog een
eigen stuk fruit meegeven.
 Kinderen mogen, als zij dit willen, verkleed komen in het oranje en/of zichzelf schminken.
 Zorg voor sportieve kleding en schoenen die makkelijk zitten en tegen een stootje
kunnen.

KANGOEROE SPORTDAG VOOR KLEUTERS
Donderdag 17 mei is het weer zover; Stichting Jibb heeft
weer een gezellige sport- en spelletjesochtend
georganiseerd bij OEC (van 09.15 - 11.20 uur)
Meerdere scholen en ook onze kleutergroepen doen hieraan
mee. De kinderen komen gewoon om 08.25 uur op school.
Ze worden door ouders met de auto naar de locatie gebracht
en gehaald. Na de sportieve ochtend gaan de kinderen weer
naar school voor het verdere verloop van de dag.
Natuurlijk is het fijn, als de kinderen makkelijk zittende kleding en schoenen aan hebben. Ze
mogen een flesje water meenemen (voorzien van naam).
Tip: mocht het erg warm weer worden, evt. thuis al insmeren met zonnebrand.
Er is die dag geen inloop.
Mocht het erg slecht weer worden en het niet door kan gaan, dan wordt dit de dag ervoor gemeld
op klasbord.

LESBEZOEK OUDERS GROEP 5 - 6 - 8
Ouders zijn op de volgende dagen en tijden welkom om een les bij te wonen en te zien en horen
hoe dat gaat in de klas van hun zoon/dochter:
- Groep 5: donderdag 17-5 van 14:15 tot 14:45 uur
- Groep 6 en 8: vrijdag 18 mei van 12:00 tot 12:30 uur

BERICHT VAN HET ANNATHEATER
Gratis toneellessen voor kinderen uit groep 7 en 8 in het Annatheater
Vanaf dinsdag 15 mei 2018 kunnen kinderen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen uit Helmond
gratis meedoen aan een cursus toneelspelen bij Jeugdtheaterschool Annatheater. De lessen zijn
elke dinsdag van 15 mei t/m 3 juli van 16.00 - 17.30 uur.
Doe je mee?
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
Telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door Cultuur Contact

PRAKTIJKEXAMEN VERKEER VOOR DE GROEPEN 7
Donderdag 17 mei om 13:30 uur vindt het verkeer praktijkexamen plaats
voor de groepen 7 van onze school. De kinderen dienen die dag met de
fiets naar school te komen, zodat we met beide groepen 7 naar het
startpunt vertrekken, namelijk de cacaofabriek.
Via onderstaande link kunnen jullie ook thuis de route eens bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=sxxAJYy7QIM&feature=youtu.be
In de vakantie periode is het wel handig om de route een keer te oefenen
om ervoor te zorgen dat de kans van slagen stijgt. In de klas wordt dit ook nog besproken
met de kinderen.
Veel succes alvast met oefenen.

BERICHT VAN CULTUURCONTACT
Creatieve helden gezocht!
Ben jij een geweldige danser of choreograaf? Schuilt er in jouw een
talentvolle beeldhouwer? Pen jij zonder moeite prachtige gedichten of
vette raps neer? Ben jij de nieuwe Vincent van Gogh of samen met
een vriend of vriendin een artistiek acrobatiek duo?
Kortom, heb jij creatief talent? Doe dan mee met de Jacques Vriens
Cultuurprijs! En wie weet, kiest de jury jou misschien als winnaar van
de Jacques Vriens Cultuurprijs 2018 en win je € 150,- cash, een goed
gevulde goodiebag en de wisseltrofee.
De Jacques Vriens Cultuurprijs is een Helmondse cultuurprijs voor jongeren. Iedereen
tussen 7 en 17 kan meedoen. De uitreiking van de prijs is op 6 oktober, tijdens Nacht van de
Cultuur in het vernieuwde Speelhuis.
Meer informatie is te vinden op Facebookpagina @JVCultuurprijs of op de website van
CultuurContact.
De Jacques Vriens Cultuurprijs wordt mogelijk gemaakt door gemeente Helmond en
CultuurContact.

BERICHT VAN WIJKHUIS DE LIER
Vrijdag 20 april is er voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8
van 19.00 – 20.30 uur een disco in wijkhuis de Lier. Vrienden en
vriendinnen uit de wijk Helmond-Oost en in dezelfde leeftijdsgroep
zijn ook welkom. Let op: toegang alleen met pasje of een pasfoto
met naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en groep/school.
Er is volwassen leiding aanwezig.

ZIN IN (BEACH)volleybal?
Volleybalvereniging VC Polaris verzorgt morgen tijdens onze Koningsspelen
een aantal beachvolleybal-clinics voor de groepen 6, 7 en 8. Mocht je, na het
bijwonen van zo’n clinic, zin hebben om eens een kijkje te gaan nemen bij
deze vereniging, lees dan voor verdere informatie de flyer in de bijlage.
Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom!

Beachvolleybal sport iets voor jou?
Zon, zand en sportplezier in Helmond.
Wie wil nu niet in de zomer heerlijk met de blote voeten in het zand
staan en daarbij ook genieten van de zon en gezelligheid. Daarvoor
hoef je niet ver te reizen. We hebben deze voorziening namelijk ook
in Helmond.
Door de permanente zandbank bij sportpark Brandevoort, zijn we in staat om van mei tot en
met augustus een mooie beachvolleybalervaring aan de belangstellenden in Helmond en
omstreken aan te bieden. Geschikt voor zaal volleyballers of andere sporters die op een leuke
manier hun conditie op peil willen houden. Iedereen is welkom; van jong tot oud, met ervaring
of beginnelingen.
Voor meer informatie zie www.vcpolaris.nl/beach-info/
Heb je nog vragen stel deze gerust via beach@vcpolaris.nl
Toch liever volleyballen in de zaal?
Dan ben je van harte welkom bij VC Polaris. Helmonds enige volleybalvereniging. VC Polaris
bruist van het leven met vele heren-, dames-, recreanten- en jeugdteams en een eigen CMVafdeling (Cool Moves Volley speciaal voor de jonge jeugd). VC Polaris is eigenaar van
sporthal ‘t Hout met daarbij behorend een oergezellige kantine, gelegen in Mierlo-Hout.
Tevens worden er trainingen gegeven op diverse locaties in Helmond zoals Brandevoort en
Brouwhuis.
Op maandag van 15.45 uur – 17.15 uur traint de CMV afdeling in de Veka sporthal.
Lijkt jou volleyballen leuk, kom dan een keertje meetrainen. Je mag 3 keer mee trainen om te
kijken of je volleyballen leukt vindt.
Voor meer informatie zie; www.vcpolaris.nl
Heb je vragen stel deze gerust via cmv@vcpolaris.nl

