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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
De laatste weken van het schooljaar zijn alweer aangebroken. Komende week staan er voor
groep 8 tal van activiteiten op het programma als alternatief voor hun schoolverlaterskamp. Houdt
u de Facebookpagina van school a.s. maandag in de gaten?! De groepjes kunnen dan extra
punten verdienen met een originele foto….
Ook voor de andere groepen komt het afscheid van de leerkracht en van elkaar dichterbij. Een
belangrijke fase in de persoonsvorming van uw kind en in de groepsvorming. Naast taal, rekenen
en andere vakken, vinden we dit belangrijke aspecten om bij stil te staan en met u te delen.
Ik wens iedereen op weg naar de zomervakantie nog een paar zonnige schoolweken toe!

Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We lossen het samen op“ 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.

ONGEREGELDHEDEN HELMOND
Eerder deze week waren veel jeugdigen betrokken bij ongeregeldheden elders in de stad. Van
jongerenwerkers hebben we begrepen dat er ook basisschool leerlingen aanwezig waren.
Intussen gaan er geruchten dat er a.s. vrijdag wordt opgeroepen tot een nieuwe
massabijeenkomst. Wij vragen ouders nadrukkelijk hierover in gesprek te gaan met kinderen en
te zorgen dat ze thuis blijven. De politie is ook op de hoogte van de geruchten en zal indien nodig
hard optreden.

BIEB OP SCHOOL
- Vrijdag 26 juni moeten alle leerlingen van groep 8 hun boeken inleveren op school. Zij kunnen
uit de Bieb op School geen nieuwe boeken meer lenen.
- Volgende week vrijdag 3 juli vindt de laatste ruildag van dit schooljaar plaats voor de kinderen
van de andere groepen. I.v.m. de zomervakantie mag iedereen dan max. 6 boeken lenen.
We stimuleren dat iedereen blijft lezen! Het is een enorme meerwaarde voor verschillende
ontwikkelingsgebieden van uw kind(eren). Daarnaast is het lezen ook één van de meest
ontspannende bezigheden en daarmee ideale tijdsbesteding in de vakantie. Samen lezen is
bovendien natuurlijk gewoon gezellig!

E-BOOKS VOOR HET HELE GEZIN MET DE VAKANITEBIEB APP
De gratis VakantieBieb app stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode!
In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor jonge
kinderen, maar ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen.
De VakantieBieb app is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play en is voor
iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de bibliotheek.
Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

AFSPRAAK
Als u een afspraak hebt met een collega van school, vragen we u bij de voordeur aan te
bellen en even bij de balie te melden met wie u een gesprek hebt.
Een van de conciërges brengt u, met gepaste afstand, naar de ruimte waar het gesprek kan
plaatsvinden.

