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do
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Schoolfotograaf
Sportdag groepen 5 t/m 8

Schoolfotograaf (herhaling)
Dit schooljaar komt de schoolfotograaf op 10 juni langs op de Bundertjes. De organisatie daarvan zal op een andere manier plaats gaan
vinden, dan u eerdere jaren gewend was. Een tijd geleden heeft u hierover een reactie kunnen geven in
de peiling/poll die gedaan is. Concreet komt het erop neer dat de groepsfoto’s onder schooltijd gemaakt
worden en de individuele en/of broertjes/zusjesfoto na schooltijd. De groepsfoto krijgt iedere leerling
gratis van school. Vanaf 7 juni kunt u zich voor de individuele en/of broertjes/zusjesfoto inschrijven via
Social Schools. We gaan werken met tijdvakken tussen 12.30 en 15.00 uur waarvoor u zich in kunt
schrijven. De foto’s zullen gemaakt worden door de Schoolfotoclub.
Voor de individuele/broertjes/zusjes-foto's ontvangt u via de Bundertjes een inlogkaart met voorbeeldfotootje en code erop. Met die code kunt u de foto's online vrijblijvend bekijken. Als er meer opnames van
het kind gemaakt zijn, dan ziet u die ook online.
- Fotovellen met een buitenmaat van 13x19cm kosten € 4,50 per stuk (combivellen of volledige foto - in
kleur of zwart/wit).
- Een pakket van 2 vellen kost u € 7,45 (portret en combivel).
- Verzendkosten zijn € 2,25 per bestelling (een gezin kan alle foto's in 1 bestelling plaatsen).
Dit zijn de standaard bestelopties. U kunt ook vergrotingen, meerdere setjes, canvassen en digitale
bestanden bestellen van de foto's.
Bestellingen gaan verder volledig buiten de school om en worden rechtstreeks naar het door de besteller opgegeven adres gestuurd. Ook de betalingen zullen buiten school om (digitaal) geregeld worden.
Kleuters: Thema Kriebelbeestjes
De laatste periode richting de zomervakantie is aangebroken. Wij gaan bij de kleuters
aan de slag met het thema Kriebelbeestjes. Wat kruipt, sluipt, vliegt, zwemt, kriebelt
en zoemt er allemaal rond? Een heerlijk thema waarbij de kinderen op alle vlakken
leren over insecten in de natuur, maar ook in huis. Komend weekend is er in natuurtuin De Robbert toevallig een leuke activiteit voor kinderen, de Slootjesdag. Zeker een
bezoekje waard!
Voor meer info: klik op de link van het IVN.
https://www.ivn.nl/afdeling/helmond/activiteiten/slootjesdag-in-de-robbert
Dan nog een vraag: zijn er onder onze ouders of grootouders toevallig imkers of insectliefhebbers/verzamelaars die het leuk zouden vinden om hierover een keer iets te
komen vertellen aan onze kleuters? We horen het graag!
Groetjes, de kleuterjuffen!
Sportdag bovenbouw
Op donderdag 16 juni hebben wij in de bovenbouw een sportdag. Wij zullen die dag naar de atletiekbaan in Stiphout gaan. De groepen 6, 7 en 8 zullen met de fiets hiernaartoe gaan. Groep 5 zal met de
auto gaan. Uw eigen leerkracht zal ergens dezer dagen om hulpouders vragen die mee kunnen fietsen
of rijden en helpen met het begeleiden van de groepen. Zorg ervoor dat uw kind die dag in fijne sportkleding naar school komt. Daarnaast moeten ze hun eigen fruit, lunch en drinken meenemen, omdat
wij de gehele dag op de atletiekbaan zullen zijn. Zorg ervoor dat uw kind voldoende drinken bij heeft.
We hopen op droog weer en we gaan er een leuke dag van maken!

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Bijlage
Natuurmarkt Helmond zondag 14 juni
SWV Oudersteunpunt Helmond-Peelland PO
Het oudersteunpunt SWV Peelland is op zoek naar vrijwilligers. Zie bijlage.

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de informatiebijeenkomst op maandag 13 juni
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk
niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan
heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard
nodig. Ook in Helmond. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse (online) informatiebijeenkomsten. De eerstvolgende is op maandag 13 juni van 20.00 tot 22.00 uur Combinatie Jeugdzorg, Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst worden alle kanten van
pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.
Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatiebijeenkomst kan via
https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je via deze link een informatiepakket over pleegzorg
aanvragen.
Meer informatie
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief
filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

