Agenda
do en vrij
10 en 11 mei
di
15 mei
di
15 mei
do
17 mei
vrij
18 mei
Vervangingen
woe
9 mei
ma
14 mei

Gesloten i.v.m. Hemelvaart
Onderwijsinspectie op De Bundertjes
KCR / GMR 20.00 uur
OV 20.00 uur
Hoofdluiscontrole

Juf Kim (7) wordt vervangen door juf Bea
Juf Annet (3a) wordt vervangen door juf Shiwanie

Sportdag groep 5 t/m 8
Zoals u hebt kunnen lezen op de kalender vindt de sportdag voor de bovenbouw plaats op donderdag
7 juni 2018. We hopen dit jaar op mooi weer zodat we de sportdag van de bovenbouw door kunnen
laten gaan! Net als vorig jaar gaan we naar het terrein van HAC in Stiphout om echte atletiekonderdelen te gaan beoefenen. De groepen 6 t/m 8 gaan op de fiets en groep 5 gaat met de auto hier naar toe.
Op deze dag hebben we ook uw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar enthousiaste begeleiders die mee
willen helpen. Per klas zoeken wij 2 of 3 begeleiders. Zij ondersteunen de groepsleerkracht met het
noteren van de prestaties en het begeleiden van de kinderen bij de onderdelen. Ook zijn wij op zoek
naar begeleiders die met ons mee willen fietsen (groep 6, 7 en 8) en auto’s om groep 5 naar het terrein
te brengen en te halen.
Mocht u willen helpen deze dag, maar komt u in de knoop met de tussenschoolse opvang van uw andere kinderen, meldt u zich dan even bij juf Kim of juf Joan. Er wordt dan voor een passende oplossing
gezorgd. De eindtijd van de onderbouw is ook de eindtijd van de sportdag van de bovenbouw.
U kunt zich opgeven via de lijsten van de klas van uw kind. Graag vóór 25 mei 2018!
De sportwerkgroep
Verlofaanvragen
Van de gemeente hebben wij een aanvulling ontvangen betreffende de richtlijnen waarvan wij u bij
deze op de hoogte willen stellen.
Verschillende scholen hebben leerplicht benaderd met vragen over het Offerfeest dat dit jaar plaatsvindt op dinsdag 21 augustus 2018. Een aantal ouders heeft bij de school van hun kind(eren) geïnformeerd naar mogelijkheden voor verlof in de week van 20 tot en met 24 augustus 2018. Als reden geven
de ouders aan het Offerfeest, aansluitend aan de schoolvakantie, samen met hun familie in het buitenland te willen vieren.
Bij de beoordeling van een dergelijk verzoek is het volgende van belang:
Verlof wegens religieuze verplichting of levensovertuiging geldt alleen voor de duur van de religieuze
verplichting. Landelijk is als richtlijn afgesproken dat er voor deze verplichting één schooldag vrij genomen kan worden.
Er is geen sprake van verlenen van aanvullend verlof door het hoofd van de school. Om overzicht te
houden vragen wij u een verlofaanvraag in te vullen vóór de zomervakantie.
Dit betekent dat verlof vanwege het vieren van het Offerfeest beperkt dient te blijven tot één dag.
Indien de leerling meer dan een dag afwezig is en dit gemeld wordt door school als ongeoorloofd verzuim, kan de leerplichtplusambtenaar overgaan tot het opmaken van een proces-verbaal tegen ouders
wegens overtreding van de leerplichtwet.
Uitsluitend wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden, dit zijn omstandigheden waar de
ouders en/of het kind geen invloed op hebben zoals bijv. overlijden of huwelijk, kan verlof worden aangevraagd. Dit dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van
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de school te worden voorgelegd. Het verlof wordt altijd zo kort mogelijk gehouden. In dat geval vragen
wij u om een bewijs van de gebeurtenis.
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
familiebezoek in het buitenland
goedkope vliegtickets;
omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
samen reizen;
kroonjaren;
sabbatical;
wereldreis/verre reis.
Als u naar aanleiding van deze mail nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Renate Groenveld
(directeur) of stuur een mail aan jeugd@helmond.nl.
Groepen 1/2
Vóór de meivakantie hebben wij allemaal kunnen genieten van de 10 kuikentjes die hier
in onze broedmachine zijn geboren. Ze zijn inmiddels allemaal op een boerderij waar ze
goed worden verzorgd.
De knutselinloop van de kleuters is van woensdag 16 mei verplaatst naar woensdag 6
juni!!
Na lekker twee weken vakantie te hebben gehad, zijn we gisteren weer enthousiast met het nieuwe
thema ‘bouwen’ begonnen. We bouwen er met allerlei materialen flink op los. Ook leren we nieuwe
begrippen zoals steiger, bouwvakker, hijskraan en noem maar op. Natuurlijk leren we ook weer allerlei
leuke liedjes!
Groepen 5
Afgelopen maandag heeft groep 5a de samenvatting mee naar huis gekregen voor de toets van aardrijkskunde. Deze wordt op maandag 14 mei getoetst. Beide groepen hebben vrijdag 18 mei een topotoets over de provincies en de hoofdsteden van Nederland. Deze bladen hebben de kinderen vandaag
mee naar huis gekregen. Verder is er voor groep 5b volgende week een woorddictee van thema 7 en
een toets van begrijpend lezen (Grip) thema 4. Succes met de voorbereidingen!
Groepen 6
Wat fijn om alle snoetjes deze week weer in de klas te mogen zien. Na een welverdiende vakantie hebben we na morgen wederom een lekker lang weekend. Wat zullen de kinderen uitgerust zijn! Aankomende woensdag staat de toets van Blink op het programma. De leerlingen hebben hier voor de
meivakantie al een samenvatting van mee naar huis gekregen. Voor de vakantie hebben we een heel
gezellige talentenshow gehad met de groepen 6. We hebben danstalenten, éénwielertalenten, legotalenten en tekentalenten voorbij zien komen! Wat enorm knap! Ook heeft het schoolvoetbaltoernooi voor
de groepen 5 en 6 plaatsgevonden op woensdag 18 april. Wat was het een heerlijke, zonnige maar
vooral sportieve dag! Beide teams hebben deze dag heel hard hun best gedaan en echt fantastisch
gevoetbald. Helaas behaalden beide teams geen finaleplaats maar voor ons waren het echte kampioenen. Via deze weg willen we ook alle papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en ooms en tantes bedanken
die er deze middag bij waren om “onze kinderen” op een sportieve manier aan te moedigen.
Heide-expeditie salamander groepen 6
Op maandag 4 juni (groep 6b) en dinsdag 5 juni (groep 6a) willen we graag met de
groepen 6, zoals voorgaande jaren, gaan deelnemen aan de Heide-expeditie salamander op de Strabrechtse heide. Op deze dag zullen de kinderen, onder begeleiding
van een heidegids, de heide gaan ontdekken. Zo gaan we onder meer op zoek naar
heidediertjes, vlinders bekijken, waterdiertjes vangen met schepnetten en tot slot de
expeditie afsluiten met een picknick. Hiervoor nemen we zelf een lunchpakketje mee.
Om deze dag te kunnen laten slagen zijn we, per klas, op zoek naar een aantal ouders/verzorgers die
ons naar Heeze kan brengen en daar een groepje willen begeleiden. We zullen rond 8.30 uur vanuit
school vertrekken en naar schatting rond 13.30 uur terug zijn.
Als u tijd/zin heeft om samen met ons er een leuke dag van te maken geef dit dan even door aan één
van de leerkrachten. Alvast bedankt!
Groep 7
Hopelijk heeft iedereen genoten van de vakantie en kunnen we er weer met frisse moed tegenaan.
De laatste loodjes in groep 7!
Deze week is juf Bea op woensdag in de groep en hebben we donderdag en vrijdag alweer vrij!

Volgende week dinsdag (15-5) is het praktijk fietsexamen. Bij een aantal kinderen moet de fiets opnieuw door de keuring. Zorgt u ervoor dat de punten die op het fietscontrolekaartje stonden in orde
zijn?! Anders mag uw kind niet meedoen met het praktijkexamen.
Vergeten jullie die dinsdag niet om je fiets mee naar school te nemen en een lunchpakket met drinken.
Rond 12.30 uur vertrekken we op de fiets naar de Cacaofabriek.
Volgende week vrijdag (18-5) mogen we een kijkje nemen in het nieuwe huis van Femke. Heel bijzonder want Femke woont sinds februari in een Kubus woning in de stad. We fietsen daar met de hele klas
naar toe. Vergeten jullie ook dan niet je fiets mee naar school te nemen?!
Groepen 8
Schoolkamp
Van 12 tot en met 15 juni gaat groep 8 op schoolkamp. Het programma is al aardig
voorbereid, donderdagmiddag 14 juni is op de Helmondse V.O.-scholen een kennismakingsmiddag. Natuurlijk houden we hier rekening mee in het programma. We hopen dat we genoeg vervoer geregeld kunnen krijgen om de kinderen even op te halen
en weg te brengen. Dit proberen we samen met u en de kinderen binnenkort te regelen. De betalingen
(45 euro) zijn al voor een groot deel binnen, graag zien we alles afgewerkt voor 5 juni. Alvast bedankt!!!
We zijn nog op zoek naar “bagagevervoer” voor dinsdagmorgen 12 juni en vrijdagmorgen 15 juni.
Een busje of grote aanhanger zou erg handig zijn. Misschien kunt u iets voor ons betekenen?
Geef het even aan ons door….
Binnenkort komt er meer informatie over bagage, telefoonnummers, enz…
Toetsen
Volgende week staan 2 toetsen op het programma. Dat zijn de Brandaantoets (over de wereldoorlogen)
en de Nauttoets (thema 4). De toetsvoorbereidingen zijn meegegeven aan de kinderen.
Gratis toneellessen voor kinderen uit groep 7 en 8 in het Annatheater
Vanaf dinsdag 15 mei 2018 kunnen kinderen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen uit Helmond gratis
meedoen aan een cursus toneelspelen bij Jeugdtheaterschool Annatheater. De lessen zijn elke dinsdag van 15 mei t/m 3 juli van 16.00 t/m 17.30 uur. Doe je mee?
“Je kunt al je zorgen en angsten erin kwijt als je toneel speelt en je kan met toneel echt jezelf zijn!”
(Kayla, 10 jaar)
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door Cultuur Contact
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