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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Dagelijks komen veel ouders hun zoon of dochter naar school brengen. Dit zorgt voor een
behoorlijke verkeersdrukte rondom school. Op zich prima voor kinderen om te oefenen tussen
andere verkeersdeelnemers. We zien echter dagelijks ouders en verzorgers stoppen voor de
ingang van de poort, waar kinderen en andere ouders de speelplaats op gaan. Daarom
nogmaals een verzoek om de ingang van de speelplaats “autovrij” te houden! In de
Dahliastraat en de Gladiolenstraat is volop parkeerruimte. Dat is misschien 2 minuten lopen. U
geeft daarmee het goede voorbeeld aan kinderen en draagt bij aan de verkeersveiligheid.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groeten,
Monique van Ekert, directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf a.s. maandag centraal staat is:
“We helpen elkaar”
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!

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN
De 3-jaarlijkse tevredenheidspeiling is jl.maandag 28 oktober uitgezet onder:
- Ouders
- Leerlingen van groep 5 t/m 8
- Personeel
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.
LEESBINGO’S
Wow!! Wat zijn er veel leesbingo's teruggekomen na de herfstvakantie. Meer dan 80 bingo's
zijn er ingeleverd! Op veel bingo's stonden tekeningen, foto's of stukjes tekst over de inhoud
van het boek. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 mochten als beloning grabbelen en voor de
kinderen van de groepen 4 en 5 was er een leesfeestje. Ze mochten vertellen over het boek
dat ze gelezen hadden, ze werden voorgelezen en kregen ook nog een lekkere traktatie.

STUDIEWERKMIDDAG TEAM
Herinnering! Op maandagmiddag 4 november zijn alle kinderen om 12:30 uur uit i.v.m. een
studiewerkmiddag van de teamleden. Teamleden gaan aan de slag met het verwerken van de
afspraken die tijdens de kind-ouder-leerkracht gesprekken zijn gemaakt en met het vastleggen
van observaties op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag van leerlingen.

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.
BURGEMEESTERSONTBIJT
Op maandag 4 november mogen vijf leerlingen samen met meneer Nick bij het gezonde
scholenontbijt aanschuiven in het kasteel van Helmond, samen met burgemeester Blanksma.
De kinderen kunnen alvast nadenken wat ze aan haar gaan vertellen over onze sportieve en
gezonde school en ook welke vraag ze willen stellen. Je spreekt de burgemeester van de stad
nou eenmaal niet dagelijks. Meneer Nick heeft vijf sportieve leerlingen gekozen en met de
betrokken ouders afgestemd. Tijdens het ontbijt worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt.
Volgende week in deze nieuwsbrief natuurlijk ook een foto. :)

‘CASHEN’ VOOR GROEP 7 EN 8
Op vrijdag 8 november voert theater Helder de voorstelling “Cashen” op voor de
leerlingen van de groepen 7 en 8. Tijdens deze interactieve voorstelling worden leerlingen
uitgedaagd door Ronny Cash. Iedere leerling heeft wel iets wat hij of zij erg graag wil hebben.
Maar hoe bereikt hij/zij dit doel, zo snel mogelijk? Snel, maar wél zonder schulden! Want hoe
voelt dat, het hebben van schulden? En op wat voor soort manieren speelt geld een rol in het
dagelijks leven en wat zijn ‘gezonde’ bestedingspatronen?
Keuzes maken en bewust omgaan met je geld staat bij deze interactieve spelshow centraal.
Gezond omgaan met geld blijkt gekoppeld te zijn aan een gezond verstand! Na dit interactieve
uur is er gegarandeerd een nieuwe kijk op geld.

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!

