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Juf Annet (1d) wordt vervangen door juf Mandy

Beste ouders,
Afgelopen schooljaar zijn we met het hele team bezig met het introduceren van The Leader
In Me. Dit is een pedagogische aanpak die onze leerlingen op een speelse manier
7 gewoontes aanleert die gericht zijn op leiderschap, persoonlijke groei en relaties met
anderen. Misschien heeft uw kind al eens termen gebruikt zoals: proactief, begin met het
eind voor ogen of belangrijke zaken eerst.
Ook dit schooljaar besteden we hier opnieuw aandacht aan met het 7 wekenplan.
In de periode tot aan de herfstvakantie besteden we elke week speciaal aandacht aan 1
gewoonte. Zo komen alle gewoontes (weer) een keer voorbij. Aankomende week staat
gewoonte 1 centraal: “wees proactief”. Belangrijke vragen bij deze gewoonte zijn: Wat kan
ik doen? Waar heb ik invloed op en waarop niet? Welke leiderschapsrol past bij mij en
waarom?
U zult ook merken dat er in de groepen op een bepaalde manier aandacht wordt besteed aan
leiderschapsrollen. Wie zorgt ervoor dat de fruitschillen in de container verdwijnen? Wie kan ervoor
zorgen dat de lampen aan/uit gaan als dit nodig is? Wie maakt de deuren open? Wie let er op dat de
klas netjes schoongeveegd is? Allemaal voorbeelden van leiderschapsrollen. Vraagt u er maar eens
naar bij uw kind.
We zullen u wekelijks op de hoogte houden. Elke week komt er een nieuwe gewoonte voorbij.
Mocht u zelf nog vragen hierover hebben, kunt u natuurlijk bij de leerkracht van uw kind terecht.
Met vriendelijke groeten,
Het lighthouseteam (juf Janine, meneer Antoon, juf Erica, meneer Ruud en juf Kim)
Lela
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf afgelopen maandag zijn wij, vanuit Kindcentrum LeLa, gestart met het verzorgen
van de kinderopvang op locatie de Bundertjes. Wij bieden verschillende vormen van opvang aan. Voor de kleinste kinderen bieden wij de baby- en peuteropvang aan en voor de
schoolgaande kinderen is er bij ons de mogelijkheid om voorschoolse, tussenschoolse en
buitenschoolse opvang af te nemen. Mocht u zich nog willen inschrijven voor een van
onze groepen, loop gerust even binnen of stuur een e-mail naar
bundertjes@kindcentrumlela.nl
Oproep:
Voor onze tussenschoolse opvang zijn wij nog op zoek naar ouders die het leuk vinden om te komen
helpen tijdens het overblijven. Dit vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag van 11.45 uur tot
13.00 uur. Lijkt het u leuk om, tegen een vergoeding, hierbij aan te sluiten? Informeer dan even via
onderstaand e-mailadres.
Contactgegevens:
We hebben afgelopen week gemerkt dat het voor velen niet altijd even makkelijk is om ons te bereiken
op kantoor. Voor vragen of opmerkingen gerelateerd aan de Bundertjes, kunt u het beste contact
opnemen met onze locatiecoördinator. Charlotte is te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag op het volgende telefoonnummer: 06-39774528. Krijgt u haar niet meteen te pakken, laat dan
even een berichtje achter of stuur een e-mail naar charlotte@kindcentrumlela.nl.
Thema:
Wij werken iedere maand met een ander thema. Het thema waar wij in september mee aan de slag
gaan is ‘Dit ben ik’. Hierin staan de kinderen en hun lichaam centraal. We zullen verschillende activiteiten aanbieden waardoor de kinderen hun eigen lichaam leren kennen en benoemen. In de volgende
nieuwsbrief meer hierover.
Met vriendelijke groet, Team LeLa!
Parkeren rondom de Bundertjes

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Met de start van het schooljaar neemt ook de drukte van auto’s rondom het gebouw meteen toe.
We willen u erop wijzen dat de geldende verkeersregels ook van toepassing zijn tijdens het halen en
brengen. Dubbel parkeren, parkeren voor uitritten/garageboxen of op een oversteekplaats, de weg
blokkeren enzovoort is niet de bedoeling. U heeft dan kans dat de stadwacht ingeschakeld wordt (door
de buurtbewoners) en er bekeuringen uitgedeeld gaan worden. Gelukkig heb je daar geen last van als
je te voet of op de fiets naar school komt!
Gevonden voorwerpen
Rob (conciërge) heeft op het podium in de Basstraat weer alle gevonden voorwerpen uitgestald.
Mocht u iets kwijt zijn van uw kind dan kunt u daar controleren of het op school is blijven liggen.
Na één week zullen alle resterende items worden verwijderd.
Typecursus
Net als vorig schooljaar is het weer mogelijk om (met korting) een typecursus te gaan volgen. Voor de
leerlingen van groep 6, 7 en 8 liggen er bij de entree van het gebouw aan de Harmoniestraat folders
klaar van 2 aanbieders: Typetuin en The house of typing. Het zijn beide online typecursussen. Succes
alvast.
Groepen 1/2
De eerste schoolweek is een feit. Alle kleutergroepen zijn goed gestart. Welkom aan de ouders en
kinderen die voor het eerst bij ons op school zijn gekomen. Fijn om iedereen weer gezien en gesproken
te hebben. We zijn de eerste week rustig begonnen en vanaf deze week zal het eerste thema worden
opgestart.
Het eerste thema dat we in de kleutergroepen gaan behandelen zal zijn: ‘bij ons thuis’. Wij gaan daarin
met de kinderen in gesprek over hun eigen leefomgeving. We zouden het fijn vinden als alle kinderen
voor dit thema twee foto’s mee naar school kunnen nemen. Een foto van het huis waarin zij wonen en
een foto van de mensen die bij hun in huis wonen. Daarnaast zullen de verschillende huishoudelijke
taken besproken en uitgespeeld worden.
Morgen (woensdag 28 augustus) starten we met de eerste gymles van Jibb. Tijdens deze beweeglessen dragen de kinderen hun ondergoed en gymschoenen. Het is fijn als de kinderen zo snel mogelijk
een paar gymschoenen mee naar school krijgen, graag voorzien van hun eigen naam.
Donderdag mogen de kinderen voor het eerst naar de bibliotheek bij ons in de school. Zij hebben daar
een tas (ook voorzien van naam) en hun biebpas voor nodig. Mocht het pasje van de bibliotheek nog
thuis liggen, dan zouden wij het graag weer op school bewaren.
Groep 3
Afgelopen week zijn we goed gestart in groep 3.
De kinderen hebben de letter i en k al geleerd. En wat vonden ze het leuk om rond die letters allerlei
oefeningen te doen! En ze mochten ook nog in hun werkboek werken. Ook hebben ze de letter i en k
mogen schrijven. Vooral de k is een lastige en ingewikkelde schrijfletter maar oh wat waren ze knap.
Met rode wangen deden ze enorm hun best om de mooiste letter te schrijven.
Met rekenen hebben de kinderen geleerd wat meer en minder is en de getallen tot 12 op de juiste
plaats gezet. Naast dit, hebben ze nog gegymd, getekend, gezongen, spelletjes gedaan, geknutseld,
gelachen, gespeeld en nog veel meer……
Het was een fijne eerste week!
Een beweegvriendelijk Helmond-Noord
Kinderen en volwassenen verdienen een woonomgeving die inspireert en uitdaagt
tot bewegen en ontmoeten. Maar hoe ziet zo’n woonplek er eigenlijk uit?
Veel speelplekken in Helmond zijn verouderd. Daarom gaat de gemeente ze de komende jaren vernieuwen en de speelruimte gevarieerder, eigentijdser en avontuurlijker maken. Voor jong en oud.
Wat is nodig in Helmond-Noord?
Wat is in jouw wijk nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken?
Daarover gaan medewerkers van Jibb+ en de LEV-groep in gesprek met kinderen tijdens en na
schooltijd. Om hen te inspireren en mee te denken. Is het schoolplein een plezierige plek om na schooltijd te verblijven? Zijn de wandel- en fietsroutes van huis naar school veilig en aantrekkelijk genoeg?
De inbreng en ideeën van de kinderen verwerken we in een eerste voorstel.
Komt u ook naar de bewonersavond?
Ook bewoners nodigen we uit om mee te denken. Kunt u iets bijdragen om de speelwaarde in de wijk
te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of zorgen? Kom dan naar de bewonersavond in uw wijk!
U bent van harte welkom op 12 september van 19.30 tot 21.00 uur.
De bewonersavond wordt gehouden in Wijkcentrum de Boerderij, Harmoniestraat 105.
De zaal is open om 19.15 uur. We starten met een korte presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid
van de gemeente. Daarna gaan medewerkers van de Gemeente, JIBB+ en de LEV-groep graag met u
in gesprek.
Meer achtergrondinformatie vindt u op www.helmond.nl/speelruimte. Zie bijlage.

