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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Er is veel beweging op school. Letterlijk in de gymzaal, de kleutergymzaal, het plein en in de
klassen. Sinds dit jaar wordt op de vrijdagochtend zelfs peuter-ouder-gym gegeven bij ons op
school.
Ook figuurlijk blijven we in beweging: samen met veel ouders en leerlingen en met teamleden
voeren we gesprekken over ontwikkeling en over ondersteuning. Uiteraard is er altijd ruimte
voor vragen en zorgen. Dankzij gezamenlijke inzet kunnen kinderen van de successen
profiteren. Ik ben daar hartstikke trots op!
Al jaren geleden is “Samenscholen” als motto gekozen. Samenscholen, met hoofd, hart en
handen! Dit is nog steeds actueel en met afwisselend kleine stapjes en grote sprongen blijven
we daar samen in groeien!
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
Vorige week maakten we in de nieuwsbrief al melding van het feit dat
kinderen in het tevredenheidsonderzoek zelf aangeven dat ze vaak moe
zijn op school. In de nieuwsbrief van vorige week hadden we daar tips bij
geplaatst voor ouders en kinderen.
Dit keer vindt u in de bijlage een overzicht van de pluspunten en de
ontwikkelpunten die uit het onderzoek zijn gekomen. Per gezin is een
exemplaar op papier aan het jongste kind van het gezin (op school) mee
naar huis gegeven.
Aandachtspunten als schoonmaak zijn direct opgepakt door onze
collega’s die zowel tijdens als na schooltijd de toiletten poetsen. We
rekenen erop dat kinderen de ruimtes zorgvuldig (leren) gebruiken en
netjes achterlaten.

KOSTELOOS MATERIAAL
Als school maken wij voor onze lessen crea en techniek
regelmatig gebruik van kosteloos materiaal. Hierbij valt
te denken aan kurken, koffiecups, plastic doppen,
bierdopjes, hout en/of stof. Wij zijn daar superblij mee!
Dus hebt u dergelijke materialen, dan kunt/mag u deze
afgeven bij de balie of bij juf. Petra in het crealokaal..
Alvast bedankt.

VOORLEESONTBIJT EN VOORLEESTIENDAAGSE
De Nationale voorlees tiendaagse startte vandaag! De kinderen in van de startgroep t/m groep
4 genoten van het voorleesontbijt, de gastvoorlezers en de mooie boeken en verhalen deze
pyjama-ochtend!
Dank aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen!
HERHALING VAKANTIES EN STUDIEDAGEN
We krijgen regelmatig een verlofaanvraag van ouders om buiten de schoolvakanties op reis te
gaan. Daar mogen we geen verlof voor geven. Ouders die toch gaan, riskeren een boete van de
leerplichtambtenaar. Voor de duidelijkheid daarom nogmaals de schoolvakanties van ’19-‘20:
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari 2020
2e paasdag
13 april 2020
Koningsdag
27 april 2020
Meivakantie
20 april t/m 5 mei 2020
He-Pi vakantie **
21 mei t/m 1 juni 2020
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus 2020
Studiedagen team:
5 februari 4 mei, 23 juni.
Deze dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij.
Studiewerkmiddagen team: 28 januari 19 maart
Op deze data zijn alle kinderen om 12:30 uur uit.
** Deze vakantie staat fout op de schoolkalender. Hierover hebben we eerder al bericht in
de nieuwsbrief. De correcte data zijn 21 mei t/m 1 juni. Als het u ontschoten was, pas het
even aan a.u.b.?!
OPROEP TEKENEN PETITIE
Het tijdschrift “Ouders van nu” is een petitie gestart waarbij zij (groot)ouders en verzorgers
oproepen de noodkreet vanuit het onderwijs voor structurele investeringen t.b.v. goed onderwijs
te ondersteunen. Wilt u ook uw steentje hieraan bijdragen, klik op onderstaande link:
https://www.sanoma.nl/ouders-van-nu-start-petitie-voor-meer-en-structurele-investeringen-inhet-onderwijs/
Alvast onze hartelijke dank voor uw steun!
ACTIE GEEF EEN BOEK CADEAU
De gezamenlijke boekhandelaren hebben weer een mooie actie om ervoor te zorgen dat alle
kinderen in Nederland opgroeien tussen de mooiste boeken van de jeugdliteratuur. Vanaf
vrijdag 7 februari ligt het jeugdboek “Koning van Katoren van Jan Terlouw in de boekhandel
voor maar € 2,- Een prachtig boek voor kinderen in de bovenbouw! Daar maken we graag
reclame voor!
ONDERSTEUNING GEZINS- EN JONGERENCOACHES
bel 14 0492
In Helmond vormt een team van 5 ervaren gezins- en jongerencoaches: Bilal Aazzaoui, Nicole
Dekker, Lies Geurts, Wendy Bergman en Lenneke Roks een sociaal team.
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 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 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.
Mocht u graag in contact komen met een vraag, voor advies of om ergens over sparren bel ons
vooral! Op 13 februari kunt u ook binnenlopen tijdens het spreekuur op school: van 9:00 –
10:00 uur.
Vriendelijke groeten,
Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, Wendy Bergman, Nicole Dekker en Lenneke Roks

