Agenda
di
18 sep
do
20 sep
di
25 sep
di
25 sep
di
25 sep

Vergadering KCR, 20.00 uur
Vergadering OV, 20.00 uur
Spelinloop gr 1/2, 8.30 – 9.00 uur
Spelinloop PSZ, 8.45 – 9.15 uu
Spelinloop PSZ, 13.00 – 13.30 uur

Vervangingen
do
vrij

20 sep
21 sep

Juf Annet (1d instroomgroep) wordt vervangen door juf Dagmar
Juf Cherida is afwezig en zal worden vervangen door meneer Ruud

Brief toestemming foto’s
Vandaag hebben alle oudste kinderen van het gezin een brief mee naar huis gekregen waarin
toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van foto- en videomateriaal. Vanwege de vernieuwde
wet op privacy, die sinds mei van kracht is, verzoeken wij u deze brief weer opnieuw in te vullen en bij
de leerkracht in te leveren.
Even voorstellen
Met ingang van 27 augustus ben ik de nieuwe manager kindcentrum van de locaties KC de Rakt,
KC de Bundertjes en Poppeschoentje. Graag wil ik hieronder mijzelf voorstellen.
Mijn naam is Hannah El Addouti, ben 30 jaar oud en woon in Helmond. In mijn vrije tijd ga ik graag naar
de film en ben ik regelmatig terug te vinden in de sportschool. Inmiddels ben ik 7 jaar werkzaam bij
Spring. De eerste jaren als pedagogisch medewerker en inmiddels al enige tijd als manager kindcentrum. De komende weken zal ik zoveel mogelijk op locatie zijn om nader kennis te maken.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Je kunt me bereiken via de
mail: heladdouti@spring-kinderopvang.nl of mobiel op 06-22426175.
Mochten jullie na het lezen van deze brief nog vragen hebben, neem dan gerust contact met me op.
Met vriendelijk groet, Hannah El Addouti
The Leader in Me
Aankomende week gaan we aan de slag met gewoonte 4.
Denk WIN-WIN. De gewoonte van wederzijds voordeel.
“Als we uiteindelijk niet beiden winnen, dan zullen we beiden verliezen. Daarom is WIN-WIN in relaties
het enige realistische alternatief.” Stephen R. Covey.
Voor kinderen betekent dit vaak iets in momenten dat je met elkaar samen werkt, speelt en leert. Je zult
dus rekening moeten gaan houden met elkaar. Respect hebben voor elkaar en elkaars keuzes. Oplossingen gaan bedenken die voor beide partijen goed zijn. Maar ook: behandel mensen zoals jij
behandeld zou willen worden.
Spelinloop op de Peuterspeelzaal
Op dinsdag 25 september beginnen we op de peuterspeelzaal het eerste halfuur met een spelinloop
op het ochtend en het middag dagdeel samen met ouders. We vragen u samen met uw kind een
gezelschapsspelletje uit te kiezen en het spel mee te nemen naar de peuterspeelzaal.
Welke enthousiaste papa’s, mama’s opa’s of oma’s komen ons helpen? Aanmelden kan bij de leidsters
van de peuterspeelzaal.
Groepen 1/2
Inmiddels zijn we alweer een paar weken op school. In alle kleutergroepen zijn de kinderen fijn gestart.
Raai de Kraai, ons klasdier, was blij om alle kinderen weer te zien!
Aan de hand van het Kleuterpleinthema “Nieuw schooljaar” zijn we volop bezig geweest om elkaar
(beter) te leren kennen. We hebben regels en afspraken gemaakt en de klas en de school verkend,
nieuwe woorden geleerd en volop gezongen, getekend en geknutseld.
Vanmiddag zijn de kinderen van de taalklas met juf Wendy en enkele ouders naar de Centrale
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Bibliotheek geweest om daar een kleuterfeest te vieren. De kinderen hebben kunnen genieten van een
interactief liedjesprogramma met bekende kinderliedjes in een hip jasje (Theaterproducties Letter Belangrijk). Het was een vrolijke boel!
Volgende week dinsdag, 25 september is er in alle kleutergroepen een spelinloop. Van 8.30 tot 9.00
uur worden er in kleine groepjes in elke kleutergroep gezelschapsspelletjes gespeeld. Daarvoor hebben
we de hulp van ouders nodig. De kinderen van de taalklas hebben hun spelinloop bij juf Wendy.
Vanaf morgen kunt u zich hiervoor inschrijven bij de leerkracht van uw kind.
Groepen 3
Ondertussen zijn we al weer ruim 4 weken hard aan het werk in groep 3. En wat hebben ze al veel
geleerd! Deze week sluiten we alweer kern 1 af en beginnen we met kern 2 van Veilig leren lezen.
De kinderen krijgen hiervan weer veilig en vlot-kopieën mee naar huis om te oefenen.
Elke dag 10 minuutjes thuis lezen is erg belangrijk!
Groepen 4
De groepen 4 gaan in de Kinderboekenweek de bibliotheek in de stad bezoeken.
Groep 4a – juf Jannie en Brenda op maandag 1 oktober.
Groep 4b – juf Erica op maandag 8 oktober.
We zullen die middag om 13.00 uur vertrekken en om 15.00 uur weer terug zijn.
Wij hebben graag hulp van ouders die ons met de auto willen brengen en halen.
U mag samen met ons dan de bieb bezoeken.
Bij de klas hangen intekenlijsten.

Groepen 5
Deze week staat een aantal toetsen gepland:
- Begrijpend lezen blok 1:
- Spelling: woorddictee en zinnendictee van thema 1
- Taal thema 1: woorden in alfabetische volgorde zetten, woordsoorten (werkwoord, zelfstandig
naamwoord en bijvoeglijk naamwoord) zoeken in een zin en zinnen langer maken met een
waardeel, wanneerdeel en watdeel.
De kinderen van groep 5a krijgen een toestemmingsbrief mee naar huis die juf Lonne graag ingevuld
en ondertekend terug krijgt. Dit is voor beeldbegeleiding van haar als stagiaire. Meer informatie vindt u
in deze brief. Alvast bedankt!
Deze week krijgen de kinderen de samenvatting van aardrijkskunde (Blink) thema 1 (handige plattegronden) mee naar huis.Voor de kinderen van groep 5b staat donderdag 27 september de toets gepland en voor groep 5a vrijdag 28 september. Succes met de voorbereidingen!
Groepen 7
Bedankt!
Vorige week maandag, dinsdag en woensdag zijn wij met de groepen 7 op trektocht geweest. Dankzij
een fijne studentengroep, de superinzet van onze kinderen en de geweldige hulp van een aantal
ouders, hebben we een hartstikke fijn kamp gehad.
Hierbij willen we de mama’s van Isa van de Rijt, Dani Duijmelinck en Pim van Mierlo nog eens extra
bedanken voor het vervoer van onze bagage. De papa van Pim van Mierlo heeft ervoor gezorgd dat we
twee dagen heerlijk gegeten hebben en de papa en mama van Nada El Bouhassani kwamen twee
avonden naar het kamp om het eten halal klaar te maken. Wij waren enorm blij met jullie hulp en
namens alle kinderen: hartstikke bedankt!!
Overgebleven spullen
Er zijn dit jaar heel veel spullen van kinderen op het kamp blijven liggen. Deze spullen liggen nog t/m
vrijdag op de tafel in het halletje bij ons aan de Harmoniestraat. Alles wat er na aanstaande vrijdag nog
ligt, gaat weg! Graag dus deze week even bekijken of u spullen mist!
Een kort verslagje van de trektocht door kinderen
Dag 1. Maandag 10 september.
Zoals u al wist, ging groep 7 op trektocht. We vertrokken rond half 9 met de klassen. We hadden een
plaatjeszoektocht. Dat betekent een speurtocht met foto’s. Zo gingen de groepen langs de Wissen
(zwembad Laco), het kanaal, de Warande & HAC. De groepen liepen in totaal op de 1e dag zo’n 15
km. Groep 3 kwam als eerste aan. Gevolgd door groep 1 en daarna kwam groep 2 aan. Er was genoeg

te doen op het terrein. Zoals een trampoline en hutjes. ‘s Middags speelden groep 7a en 7b met elkaar
een spel. Daarbij hadden we 6 groepjes en 6 spellen. Zo hadden we een waterslide, een parcours, een
safari (dieren) verkleedspel en nog veel meer! We hadden ‘s avonds pasta gegeten, levend stratego
gedaan en de rest van de avond konden de kinderen vrij spelen. Rond 22.00 uur gingen de kinderen
allemaal slapen. Geschreven door Dominique
Dag 2. Dinsdag 11 september.
We gingen naar Dierenrijk. Toen we terug kwamen, kwam er een man met slangen. We mochten allemaal op de foto met de Boa Constrictor. Het was bonte avond en iedereen die wou, mocht een optreden doen. Toen gingen we slapen. Welterusten. Lindsey
Dag 3. Woensdag 12 september.
We hadden ontbeten en lunch gemaakt voor de tocht naar huis.
Tijdens het lopen hadden de studenten spelletjes gedaan met de kinderen zodat het niet te saai werd.
Ze hielden pauzes om hun lunch op te eten en om uit te rusten. Uiteindelijk waren de kinderen op
school gekomen en werden opgehaald door hun ouders. Wat was iedereen blij! Pim en Sven
Op zoek naar fietsouders!
Maandagochtend 1 oktober zijn wij uitgenodigd voor een rondleiding in het nieuwe Speelhuis. We gaan
daar op de fiets naartoe en zijn per groep op zoek naar een tweetal ouders die met ons mee willen
fietsen. Mocht u zin en tijd hebben, zou u dat dan willen doorgeven aan de groepsleerkracht van uw
kind? Alvast heel erg bedankt!
Huiswerk en agenda groep 7 en 8
Deze week starten de leerlingen van groep 7 en 8 met het huiswerk. Elke maandag zullen zij een
pakketje met opdrachten krijgen. We verwachten van de leerlingen dat ze dit pakketje de volgende
maandag weer terug op school hebben. Elke maandag zal dit besproken worden en zal er vervolgens
weer een nieuw pakketje meegegeven worden. Ook zitten er regelmatig leertaken bij ter voorbereiding
op toetsen.
Daarnaast hebben alle leerlingen van groep 7 en 8 een agenda gekregen. Deze schoolagenda moeten
ze ook elke maandag mee naar school nemen. Hierin kunnen ze het huiswerk plannen, maar zullen
ook alle bijzondere activiteiten en toetsen genoteerd worden.
Groep 8
Groep 8 heeft vandaag de voorstelling ‘Cash’ gezien. Met deze voorstelling kwamen 2 acteurs voorlichting geven over hoe je verstandig met geld omgaat. Kinderen moesten zelf nadenken hoe ze om zouden gaan met geld en hebben geleerd hoe ze zelf in het vervolg verstandige keuzes kunnen maken.
Volgende week staat in groep 8 de eerste wereldoriëntatietoets (natuur & techniek) gepland. De leerlingen hebben bij het huiswerk een leerblad meegekregen om te leren.
VO-avond
Wij willen de ouders alvast herinneren aan de informatieavond over het voortgezet onderwijs. Op
donderdag 25 oktober zullen wij voor alle ouders van groep 7 en 8 een informatieavond geven over het
voortgezet onderwijs en het adviestraject op De Bundertjes. Deze avond vindt plaats in de aula en start
om 19.30 uur.
Herfstvakantie met JIBB
Wat een heerlijk vooruitzicht: de herfstvakantie staat alweer voor de deur! Ook dit jaar zorgt JIBB weer
voor supergave, stoere, maar vooral sportieve activiteiten tijdens jouw herfstvakantie. Denk
bijvoorbeeld aan hiphop, klimmen, golf, padel tennis, skateboarden, bootcamp en nog veel meer!
Ook kun je met vrienden en vriendinnen meedoen aan het schoolhandbaltoernooi op donderdag 18
oktober. En nieuw dit jaar is dat we speciale activiteiten voor peuters (2-4 jaar) en voortgezet onderwijs
(klas 1 en 2) aanbieden. Kijk op onze website voor het volledige programma: www.jibbhelmond.nl.
Inschrijven kan van maandag 24 september t/m woensdag 10 oktober.
Dus grijp je kans en ontdek jouw sport. Tot ziens in de herfstvakantie!
Bijlage
Jibb / flyer herfstvakantie
Rabobank / FIFA Toernooi Herfstvakantie https://sites.rabobank.nl/helmond/FIFAToernooi

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

