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Regionale Staking Onderwijs

Staking 13 april
Opvang tijdens stakingsdag 13 april:
Omdat de basisschool van de Bundertjes op 13 april dicht is, is
de opvangafdeling open. Onze buitenschoolse opvang biedt u
de mogelijkheid om die dag vanaf 7.30 uur gebruik te maken
van incidentele opvang; ook als u uw kind normaal gesproken
geen gebruik maakt van onze opvang.
Dit kan voor een halve of een hele dag en kost omgerekend
€ 6,90 per uur. Hierover ontvangt u nog kinderopvangtoeslag.
Opvang is in sommige gevallen al mogelijk voor minder dan
2 euro per uur (de hoogte van de kinderopvangtoeslag is
afhankelijk van uw inkomen).
Aanmelden kan bij één van de pedagogisch medewerkers op
de groep; Nicole Derks of Yamina Achhoud. Zij zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na schooltijd
aanwezig.
We gaan er dan een gezellige dag van maken!
Even voorstellen
Mijn naam is Rita Wijtmans en ben sinds 10 jaar werkzaam als leerkracht bovenbouw bij
OBS Helmond. Na jaren voor een eigen groep te hebben gestaan en het afronden van
de Master Leren en Innoveren wilde ik eens rond kijken op andere scholen binnen de
Stichting. Dit schooljaar heb ik op diverse scholen in de bovenbouw mogen vervangen.
Tot het einde van het schooljaar vervang ik juf Karlijn in groep 7 op maandag en dinsdag.
Op andere dagen vervang ik in groep 7 van de Wilhelminaschool. Mocht u vragen hebben loop gerust eens binnen!
Groepen 5
Deze week staat de taaltoets van thema 6 op het programma: werkwoorden herkennen in de zin,
werkwoorden veranderen (het hele werkwoord en de ik-vorm), stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden herkennen en letterlijke en figuurlijke taal.
Het mediadagboek dat de kinderen bij hebben gehouden (mediawijsheid) moet donderdag weer mee
naar school want dan gaan we er verder mee aan de slag!
Volgende week staat voor groep 5b een toets van Blits/studievaardigheden (blok3) gepland.
Groepen 6
Afgelopen week hebben we in de klas gewerkt aan het project “Over de tong”. Hier hebben we geleerd
welke smaken we allemaal kunnen onderscheiden en hoe we smaken uit de schijf van vijf kunnen
combineren. Het was erg leuk om te zien hoe enthousiast de leerlingen hier mee bezig zijn geweest.
We hebben onder andere witlof met banaan en appel geproefd, we hebben de structuur- en
smaakverschillen tussen appels en appelmoes getest en we zijn bezig geweest met blind proeven en
beoordelen. Omdat we ons als school aan het oriënteren zijn op een nieuwe methode voor de wereld
oriënterende vakken zullen we de komende periode proeflessen gaan draaien uit vernieuwde of andere
methodes. Hierdoor zullen de kinderen niet met de bekende samenvattingen thuis komen zoals u dit
gewend bent. Tegen de tijd dat u dit wel weer kunt verwachten zullen we u hier middels de
Bunderichtjes op attenderen. Vanaf afgelopen week is ook groep 6a gestart met de nieuwskring en
boekenkring. Uw kind kan u hier alles over vertellen.
Let op: aankomende vrijdag 30 maart zal de gymles van groep 6b komen te vervallen!

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Groep 7
De datum van het praktijkexamen verkeer is verplaatst van vrijdagochtend 18 mei naar dinsdagmiddag
15 mei. We zoeken nog een aantal ouders die die dag met ons heen en terug willen fietsen naar de
Cacaofabriek: het start- en eindpunt van de route.
Gisteren was de laatste dag van juf Karlijn en vanaf vandaag is juf Rita er voortaan op maandag en
dinsdag. We wensen haar heel veel plezier bij ons in de groep!
Mijn kind heeft autisme…. Wat nu?
Op 19 april 2018 houdt het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO een ouderavond over dit
thema onder de titel “Mijn kind heeft autisme….. Wat nu?”
De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden van of diagnose autisme is. Waar en via welke
weg kunnen ouders en kind hulp krijgen? De ouderavond is op donderdag 19 april 2018 van 19.30 tot
21.00 uur in het gebouw van de Antoon van Dijkschool aan de Berkveld 19 in Helmond. Ouders en
professionals kunnen zich aanmelden bij het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO
via i.houthooft@swv-peelland.nl.
JIBB in de meivakantie! Doe mee!
De winter is leuk, omdat we dan kunnen schaatsen, skiën en sleeën.
Maar de lente is eigenlijk nog veel leuker! Ben jij er klaar voor om in de meivakantie lekker naar buiten
te gaan?! We hebben weer een uitdagend, sportief en vernieuwend programma voor jullie gemaakt.
Heb je bijvoorbeeld al ooit gesupt? Of meegedaan met een wedstrijdje bubble voetbal? Of weet je
nog niet precies welke sport bij jou past en ga je dat ontdekken tijdens de sportspeeddate?
We gaan het water op, het water in, rennen, klimmen, speuren, stoeien….. en nog veel meer!
Zit jij in groep 1 t/m 8 en heb je zin om mee te doen?
Geef je dan snel op via www.jibbhelmond.nl. Aanmelden kan van 3 t/m 18 april. VOL=VOL!
Ho stop we zijn er nog niet! Wil jij ook in de zomer sportief bezig zijn? Doe dan mee met de JIBB
Sportolympiade tijdens de 1e week van de zomervakantie! Kijk op www.jibbhelmond.nl voor meer
informatie. Inschrijven kan vanaf 9 april! VOL=VOL! Zie bijlage!
Bijlagen
Jibb / Straatvoetbaltoernooi 5 mei
Jibb / Nightrun
Jibb / Doe mee in de meivakantie!
Flyer onderzoek ‘Gezinsrelaties na Scheiding’ (www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl)

