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Oudergesprekken gr 1 t/m 8
Kunstmenu gr 7
Oudergesprekken gr 1 t/m 8
Open Dag Voortgezet Onderwijs Helmond

Juf Silke (3b) wordt vervangen door juf Bea
Schmitz
Juf Annet (1d) wordt vervangen door juf Dagmar

Deze week alweer gewoonte 5
En zeker niet de gemakkelijkste!
Eerst begrijpen, dan begrepen worden.
Deze keer het verhaal van Stuiter, het konijn. Stuiter en het verdwenen vlindernet.
Goof de beer is verdrietig, want hij is zijn vlindernet kwijt. Stuiter wil hem afleiden door wat anders te
doen, maar dit lukt niet. Ook voor Allie kan hij haar probleem niet oplossen. Hij leert dat je niet alleen
met je oren moet luisteren, maar ook met je ogen en je hart (lichaamstaal).
Om deze gewoonte te oefenen zullen we in de klassen veel opdrachten met elkaar doen.
Samenwerken, communiceren, luisteren.
Ondertussen denkt iedereen ook na over het inloop halfuurtje op 22 februari van 12.00-12.30 uur.
Wat willen we onze papa’s en mama’s vertellen of laten zien over The Leader In Me?
Juf Jaimy is bevallen
Op 24 januari is juf Jaimy bevallen van een dochter en haar naam is Fleur. Het gaat gelukkig goed met
moeder en dochter. Wij wensen juf Jaimy een fijne kraamtijd en verlof toe. Mocht u een kaartje willen
sturen, dan kunt u deze afgeven bij juf Ellen of Francy. Wij zorgen er dan voor dat de kaartjes bij juf
Jaimy bezorgd worden.
Veiligheid rondom school
In het verkeer zijn kinderen een kwetsbare groep en rondom school is het bij het halen en brengen
regelmatig druk. Wij willen u vragen om uw snelheid te beperken en bij het parkeren rekening te houden met de geldende verkeersregels. Dubbel parkeren, voor de garages/oprit van anderen of parkeren
op de oversteekplaats is dan ook niet de bedoeling. Zullen we samen oog hebben voor de veiligheid
van de kinderen?
Rapportgesprekken… nog niet met uw kind erbij
Even geleden hebben we een enquête gehouden m.b.t. uw mening over aanwezigheid van uw kind bij
gesprekken met de leerkracht. Leerkrachten, ouders en kinderen waren hier over het algemeen erg
positief over. In onze studiedag in maart nemen we hier als team besluiten over. We beslissen dan
vanaf welke groep we kinderen willen laten aansluiten bij gesprekken en bij welk soort gesprekken dit
passend is. Dat betekent dat bij de rapportgesprekken van deze week de kinderen nog niet aanwezig
zullen zijn. Het zou mooi zijn als u samen met de leerkracht na afloop van het rapportgesprek kort even
zou kunnen stil staan bij de vraag “hoe zou het zijn geweest als uw kind bij dit gesprek zou zijn geweest?” We zijn benieuwd naar uw mening en houden u op de hoogte van het vervolg.
In groep 8 zijn de kinderen deze week wel aanwezig bij hun adviesgesprek.
Oproep hulpouders versieren carnaval
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die tijd en zin hebben om onze
school te versieren voor carnaval.
De school wordt op vrijdag 15 februari versierd. U bent welkom
vanaf 8.30 uur in de koffiekamer aan de Basstraat.
U kunt zich opgeven bij juf Brenda (groep 4).
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Filmpje cultuuronderwijs
Binnen stichting OBSH is er een filmpje gemaakt over het cultuuraanbod op de openbare scholen van
Helmond. Ook van de Bundertjes zitten daar wat mooie voorbeelden bij. Zo is er gefilmd tijdens een
viering en tijdens schilderactiviteiten. U heeft in zijn algemeenheid toestemming gegeven voor dit soort
opnames, maar sinds de AVG is het allemaal wat ingewikkelder geworden. In de gang van de administratie/directie hangt een plaat met daarop enkele foto’s van leerlingen en ouders die in het filmpje
voorkomen. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van deze beelden, dan hoort de directie dat
graag van u. Uw kind of u zal dan onherkenbaar gemaakt worden in het filmpje. U heeft t/m vrijdag
8 februari de tijd uw bezwaar kenbaar te maken.
Open dag voortgezet onderwijs
Komende zondag zetten alle Helmondse voortgezet onderwijs-scholen de deuren open voor leerlingen
en ouders van de basisschool. Van 11.00 tot 15.00 uur bent u welkom om een kijkje te komen nemen
op de scholen. We hopen dat veel leerlingen uit de bovenbouw de tijd en moeite nemen een of enkele
van deze scholen te bezoeken. Binnen enkele jaren zitten ze namelijk misschien wel
op een van deze scholen!
Even voorstellen
Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Harriet op de Laak.
Vanaf begin januari ben ik werkzaam op Kindcentrum de Bundertjes als pedagogisch
coach voor de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Ik volg Marjon Klaassen op
en mijn functie houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de inhoudelijke ondersteuning en coaching van pedagogisch medewerkers.
Een andere taak is dat ik de ouderbetrokkenheid stimuleer, o.a. door inzet van de
methode vve thuis.
Daar ik meerdere locaties ondersteun, ben ik niet continue op de locatie aanwezig. Toch hoop ik u allen
graag een keer te ontmoeten en waar mogelijk met u samen te werken.
Hartelijke groet, Harriet
Groepen 3
Dinsdag 19 februari is er weer een leescafé in deze groepen van 14.00 tot 15.00 uur. We zouden het
heel leuk vinden als u erbij bent. Houdt u vast een plaatsje vrij in uw agenda???
Groepen 4
Vandaag hebben we fijn gewerkt samen met meneer Marvin.
Na de ochtendpauze gingen we met de beide groepen 4 aan de slag.
We hebben prachtige kunstwerken gemaakt.
Aan het einde van de week toetsen we de tafel van 5.
Kunnen jullie hem al dromen?
Nog een paar dagen de tijd om te oefenen.
Groepen 7
Cacaofabriek
Aanstaande woensdag gaan de groepen 7 in het kader van ons Kunstmenu naar de expositie ‘Waar
water overvloeit in ander water’ in de Cacaofabriek. We verwachten die dag alle kinderen op school
met een goede fiets. Groep 7a vertrekt meteen om 8.30 uur, groep 7b vertrekt om 10.15 uur en is misschien iets later dan 12.30 uur terug op school.
Verkeersexamen
Donderdag 4 april doen de groepen 7 mee aan het landelijke theorie-examen verkeer. Om de kinderen
hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, zullen we vanaf deze week in de klas gaan werken aan een
speciaal examenboekje. Ook in het huiswerk zullen regelmatig oude examens zitten, zodat onze kinderen goed weten wat ze straks kunnen verwachten. We raden de kinderen aan om vanaf nu ook thuis
regelmatig te gaan oefenen met de verkeersregels en verkeersborden. Dat kan heel gemakkelijk online.
Een paar voorbeelden van goede oefensites zijn:
https://examen.vvn.nl/oefenen
https://www.verkeer-oefenen.nl/verkeer-groep-7/voorrang
http://www.tussenschoolenthuis.nl/verkeersexamenspel/

Groep 8
Groep 8 heeft de maand januari, die vol zat met bijzondere activiteiten, weer afgerond. De laatste
schoolbezoeken, gastlessen van Klien-It en de tweede proefcito zijn achter de rug. Gisteren is de score
van de proefcito mee naar huis gegaan. Deze week staan de adviesgesprekken gepland. We verwachten dat de kinderen hier ook bij aanwezig zullen zijn. Na dit advies hebben ze nog een maand de tijd
om een schoolkeuze te maken. In maart mag iedereen zich gaan aanmelden. Hopelijk gaan er veel
leerlingen komende zondag nog een kijkje nemen bij de open dag op de Helmondse v.o.-scholen.
De komende weken hebben we het gelukkig even iets rustiger en kunnen we ons weer richten op de
lesmethoden. Ook zal deze week een nieuwe planning worden gemaakt voor de spreekbeurt en
nieuwskring. In de tweede ronde mogen de leerlingen er zelf voor kiezen om de spreekbeurt eventueel
in een tweetal te presenteren.
Jibb
Nog energie over na alle drukte van de carnaval? Dan hoef je de rest van de carnavalsvakantie echt
niet stil te zitten, want in deze vakantie heb je de kans om mee te doen aan te gekke, maar ook vette
en nieuwe activiteiten!
Denk aan trampoline springen, waterpolo, zaalvoetbal en het Helmonds kampioenschap tikkertje.
Ook voor de kleinste kids is er van alles te doen, zoals taekwondo, handbal of ouder-kind weerbaarheid. Onze Junior Jibb’ers organiseren ook weer een activiteit, namelijk Levend Mario Kart & Levend
ganzenbord. Dit is nog lang niet alles, er zijn genoeg leuke activiteiten te doen in de carnavalsvakantie!
Zie bijlagen

Bijlage
Lev groep /Trainingen op www.lerenmetlev.nl
Jibb / Aanbod carnavalsvakantie
Jibb / Bewegen met peuters
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