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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
De herfst laat haar mooie kleuren zien. Veel bomen kleuren geel, oranje en rood of worden
zelfs al kaal. Voor kinderen een heerlijke tijd om buiten te spelen in de wind met bladeren,
kastanjes, eikels enz.
Een kleurrijk thema waaraan in veel groepen aandacht wordt besteed en aan de hand
waarvan veel wordt geleerd. Als u de klas van uw kind op klasbord volgt, komen er
ongetwijfeld weer mooie foto’s voorbij.
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.
De regel die vanaf a.s. maandag centraal staat is:
“We vertrouwen elkaar”
Vertrouwen hebben in elkaar is een houding die basaal is om fijn samen te werken en samen
te leren en te leven. Deze houding heeft te maken met hoe je over jezelf
en de ander denkt. De kunst is om niet voor een ander te denken of
zaken in te vullen. We vinden het belangrijk om dit onze
aan onze
leerlingen mee te geven en staan er daarom regelmatig bij stil.

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN
De 3-jaarlijkse tevredenheidspeiling wordt maandag 28 oktober uitgezet onder:
- Ouders
- Leerlingen van groep 5 t/m 8
- Personeel
De leerlingen vullen de enquête digitaal in op school. Ouders krijgen de enquête op papier
mee naar huis. We hopen dat veel vaders en moeders de moeite nemen om de vragenlijst
binnen twee weken in te vullen en zo bij te dragen aan het nog beter en nog leuker maken
van onze school. De lijsten zijn beschikbaar in verschillende talen om de respons zo groot
mogelijk te laten zijn. Als u de vragenlijst graag leest en invult in een andere taal, neem deze
vanaf volgende week maandag 28 oktober dan mee. Ze liggen in verschillende talen klaar bij
de balie in de hal.
Ouders die de ingevulde lijst inleveren bij juffrouw Marga op de administratie, ontvangen een
kleine attentie voor de moeite en als blijk van waardering!
Alle lijsten worden uiteraard anoniem verwerkt. Dit gebeurt door een extern bureau. Een aantal
vragen zijn standaardvragen. Hierdoor kunnen we de uitslag voor een groot deel vergelijken
met andere scholen in Nederland.
FOUTJE PAPIEREN KALENDER
Helaas is er een foutje in de kalender geslopen… De (extra) Hemelvaart-Pinkstervakantie start
op woensdagmiddag 20 mei. ’s Ochtends verwachten we iedereen gewoon op school!
Past u het aan op uw kalender a.u.b?! Sorry voor het ongemak!
De kalender in de schoolapp is intussen aangepast. 

MUSICAL SPECTOR
Ter gelegenheid van het 25-jarig onderwijsjubileum van juffrouw
Monique kwam een groep KISI-kids de musical “Spector” jl. dinsdag
opvoeren. De musical ging over talenten, het ontwikkelen van je
talent en dat iedereen over verschillende talenten en beperkingen
beschikt. Veel kinderen gaven na afloop aan dat ze van de
voorstelling hebben genoten. Sommigen kregen er zelfs tranen
van in hun ogen, zeiden ze… Een geslaagde verrassing,
net als de lekkere (chocolade) zoen die na afloop in de klas klaar
stond voor iedereen.

MUZIEKPROJECT READY TO ROCK VOOR GROEP 6 T/M 8
Het sociale muziekproject “Ready to Rock gaat weer van start in Helmond en wij doen natuurlijk
mee! Leerlingen van groep 6 t/m 8 kunnen als naschoolse activiteit gratis muzieklessen volgen.
Aansluitend worden bandlessen gegeven.
Dit schooljaar kunnen de bovenbouwers kiezen uit rocken op drums, gitaar, saxofoon, keyboard,
basgitaar of zang.
Op 1 november treden de muziekdocenten op voor onze leerlingen om hen te enthousiasmeren.
Op maandagavond 4 november vindt de informatieavond voor geïnteresseerde leerlingen met
hun ouder plaats. De avond start om 19:00 uur. Na de informatie, kunnen kinderen aansluitend
instrumenten uitproberen tot uiterlijk 20:30 uur. Zo kunnen ze bewust kiezen welk instrument ze
willen leren bespelen en kunnen ouders hun kind inschrijven.

ONDERWIJSSTAKING
Omdat de onderwijsbonden opnieuw hebben opgeroepen tot staking op woensdag 6 november
2019, hebben we hierover op school uiteraard ook gesproken. De minister van ondewijs komt
niet met (echt) extra geld voor verlaging van werkdruk en verhoging van salarissen over de brug,
Daarom gaat onze school ook weer staken.
Het is de meeste collega’s vooral te doen om de kwaliteit van onderwijs die we willen blijven
borgen. We werken met hoofd, hart en handen om kinderen te laten groeien, maar komen
regelmatig handen tekort… Letterlijk door het leraren- en vervangerstekort, maar ook doordat het
vooral lijkt of er al behoorlijk is geïnvesteerd in onderwijs, terwijl er op verschilllende fronten even
hard is bezuinigd…
We vinden het belangrijk u goed en tijdig te informeren en vragen u rekening te houden met een
extra vrije dag voor de kinderen op 6 november. We hopen op uw begrip en rekenen erop dat u
het belang van kwalitatief goed onderwijs met ons deelt!
GEVONDEN VOORWERPEN
Het is ongelooflijk hoeveel spullen er sinds de zomervakantie zijn blijven liggen op school. Alles
is voor in de hal op tafels uitgestald. Verzoek aan u om de komende twee weken te kijken of er
iets van uw kind bij ligt. Half november ruimen we alles op.

WINTERTIJD
Komend weekend gaat de wintertijd in. In de nacht van zaterdag op zondag
gaat de klok van 3 uur ’s nachts naar 2 uur ’s nachts.

