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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
U hebt het gisteren wellicht vanuit de media vernomen. In het hele land is bij een aantal groep 8leerlingen op de uitslag van de eindtoets een foutieve niveau-bepaling terecht gekomen. Dit komt
door een fout van de expertgroep toetsen primair onderwijs, aangesteld door het ministerie van
onderwijs (OCW). De eindtoetsaanbieder of school kunnen daar niets aan doen.
Een vervelende situatie, vooral voor de leerlingen en hun ouders die het betreft!
Tegelijk met de media zijn scholen ook gisteren (pas) geïnformeerd over de fout. Uiteraard
hebben wij z.s.m. gecheckt of en welke consequenties het voor onze leerlingen heeft. Gelukkig
heeft niemand een verkeerd / niet passend schooladvies gekregen. Bij sommige leerlingen was
inderdaad door de externe expertgroep toetsen een te hoog niveau gehangen aan de behaalde
score. De leerlingen die het betrof hebben allemaal een nieuw formulier gekregen met de correcte
niveaubepaling. Het heeft bij niemand tot het (opnieuw) aanpassen van het schooladvies geleid.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf a.s. maandag staat We lossen het samen op weer centraal.
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.

WANDELVIERDAAGSE
De wandelvierdaagse is weer van start gegaan. Op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
loopt een groep van ruim 100 wandelaars in de Silvester-Bernadette-groep mee. We wensen
iedereen veel gezelligheid toe! Komt u aanmoedigen langs de route of tijdens de bloemenintocht?
FIETSEXAMEN GROEP 7
De kinderen van groep 7 leggen vandaag het praktische fietsexamen af. Ze fietsen een route
door Helmond en worden op diverse plekken beoordeeld. We wensen hen veel succes toe!
Omdat alle kinderen na elkaar moeten starten, kan het zijn dat ze iets later dan de normale
eindtijd terug zijn op school.
DUTCH TECHNOLOGY WEEK EN AUTOMOTIVE
Het is 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.
KINDERCONFERENTIE LEERLINGEN VINDINGRIJK
Kinderen uit de bovenbouw die in VindingRIjk zitten, gaan a.s. woensdag 29 mei naar de
Helmondse kinderconferentie. Leerlingen van de plusklassen van verschillende scholen
ontmoeten elkaar daar en volgen een aantal workshops. We wensen onze kinderen alvast veel
succes en veel plezier toe!

EXCURSIE RIJKSMUSEUM
Op maandag 27 mei gaan de groepen 7 op excursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam. De
leerlingen vertrekken ’s ochtends met de bus en worden rond 17:15 uur terug verwacht op
school. I.v.m. mogelijke files is dat niet exact te bepalen. Ouders worden via Klasbord
geïnformeerd indien de aankomst tijd afwijkt.
HERINNERING
Volgende week donderdag 30 en vrijdag 31 mei is iedereen vrij i.v.m. Hemelvaart. We wensen
iedereen alvast een fijn lang weekend toe.
JUFFEN- EN MEESTERDAG groep 3-4-5 VERZET.
De juffen- en meesterdag stond eigenlijk gepland op dinsdag 4 juni, maar helaas kunnen we op
die dag niet terecht in de speeltuin. Dinsdag 25 juni wordt de nieuwe datum. De kinderen
komen dan ’s morgens gewoon naar school. Daar vieren we kort ons feest waarna we naar de
speeltuin vertrekken. De kinderen mogen om half 3 opgehaald worden bij speeltuin Leonardus.
Kinderen die niet opgehaald kunnen worden, lopen met de leerkrachten weer terug naar school.
Daarna kunnen ze dan (zoals altijd )om kwart voor 3 naar huis.
INFORMATIEAVOND BIBLIOTHEEK HELMOND
Op dinsdagavond 28 mei is er in de bibliotheek Helmond een informatieavond voor ouders over
kinderen met leesproblemen.
Anoek Dirks, dyslexiespecialist van BCO Onderwijsadvies, geeft informatie over dyslexie en
andere leesproblemen. Daarnaast geeft ze tips hoe je je kind thuis kunt ondersteunen bij het
lezen.
In de bibliotheek is een “Makkelijk Lezen Plein” ingericht: Hier vind je geschikte materialen om
thuis te genieten van verhalen. In deze bijeenkomst laten de leesconsulenten van de
bibliotheek je kennismaken met alle materialen. Deze avond is geschikt voor ouders/opvoeders
en leerkrachten.
Datum: 28 mei 2019 19.45 - 21:45 uur
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
Toegang: € 5,00 inclusief koffie/thee
Voor meer informatie en aanmelden: https://helmondpeel.op-shop.nl/933/ouderbijeenkomstleesplezier-voor-kinderen-met-leesproblemen/28-05-2019
VIERING INTERNATIONALE DAG VAN HET KIND
Op zaterdag 1 juni is het de internationale dag van het kind. Een dag die m.n. in Polen wordt
gevierd. Agnieszka Ferenz heeft het initiatief genomen nu ook in Helmond een feestelijke dag
voor kinderen en gezinnen te organiseren.
Plaats: wijkhuis de Brem
Tijd: 12:00 – 18:00 uur
Er worden spelletjes gedaan, Zumba, schmink, een luchtkasteel, er is een echte politiewagen
en er worden heerlijke Poolse hapjes geserveerd. Graag willen wij u laten kennismaken met de
Poolse cultuur en gebruiken en nodigen u van harte uit op deze dag. In de bijlage treft u de flyer

