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Sportdag groepen 5 t/m 8

Berichten in Social Schools
Als Bundertjes vinden wij het belangrijk dat u als ouders geïnformeerd wordt als er zich bijzondere of
leuke situaties voordoen op school m.b.t. de directe omgeving van uw kind.
De berichten in Social Schools worden gestuurd in een afgeschermde omgeving vanwege o.a. de
privacy en het voorkomen van eventueel misbruik van de beelden of teksten. Regelmatig staan er
namen in en ook foto’s of filmpjes worden gedeeld. U kunt zelf aangeven of u wel of niet wenst dat er
foto’s/filmpjes van uw kind gebruikt worden en daar willen we als school ook correct mee omgaan.
Het is niet de bedoeling dat deze berichten vervolgens op Facebook of andere media geplaatst worden.
Wij vragen u dan ook om zorgvuldig om te gaan met de berichten, zodat wij open met elkaar kunnen
blijven communiceren. Vindt u iets van een bericht op Social Schools, dan mag u daar altijd een reactie
op geven naar ons rechtstreeks en dat gebeurt over het algemeen ook.
Summerschool
Nog eventjes en dan is het, helaas, alweer vakantie….
Gelukkig wordt er deze zomervakantie opnieuw iets leuks georganiseerd!
Speciaal voor leerlingen van groep 1 t/m 8 van de Openbare Basisscholen in Helmond vindt er,
in samenwerking met de Cacaofabriek, CultuurContact, het Annatheater en JIBB+, een Summerschool
plaats van maandag 29 augustus t/m woensdag 31 augustus 2022.
3 dagen lang, van 9.30 tot 12.30 uur, leer je superveel van sport, kunst en cultuur in Helmond.
We verzamelen elke dag bij de Cacaofabriek. Hier starten we en eindigen we dagelijks.
Alle dagen zijn Julienne Tullemans (schilderdocent en coördinator expositie van de Cacaofabriek), Aart
van der Aart (vakdocent) en Marvin Corneille (de cultuurcoördinator van alle OBSH scholen) aanwezig.
Zij zijn het aanspreekpunt voor jou en je ouders/verzorgers.
Zie de bijlage voor verdere informatie en inschrijving.
Beste toekomstige groep 7-er!
Ben jij die goeie kunstenaar met dat mooie portfolio?
Ik wil later…
Denk jij er wel eens over na om later een creatief beroep te gaan doen? Vind jij dat je creatief kunt
denken? Heb je interesse in vormgeving en vind je het leuk om met je handen bezig te zijn? Lees dan
verder! Vanaf het nieuwe schooljaar is er ook voor jou de kans een beeldend portfolio te ontwikkelen.
De Atelierklas voor groep 7
Je volgt een programma van 10 weken en ontwikkelt culturele competenties en een beeldend portfolio
dat aan het einde gepresenteerd wordt. De leerlingen die komend jaar de Atelierklas vormen, zullen het
volgende schooljaar automatisch de Portfolioklas vormen en zijn, als zij dat willen, gegarandeerd van
een plekje.
Zie voor verdere informatie en inschrijving ook de bijlage.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Oudersteunpunt
Dit oudersteunpunt heeft een informatieve website, waar ouders antwoord vinden op allerlei soorten
vragen die ze kunnen hebben op het gebied van onderwijs en opvoeding. Ook geeft de website
voorlichting en adviezen, zoals bv. tips om je als ouder goed voor te bereiden op een gesprek met
professionals. Dit alles met als doel om ouders op een goede manier te informeren en de communicatie
tussen ouders en school en/of zorg soepel te laten verlopen.
De informatie op de website van het oudersteunpunt is verdeeld in vier categorieën:
•
Baby’s en peuters
•
Basisonderwijs
•
Speciaal (basis) onderwijs
•
De stap naar het voortgezet onderwijs
Nieuws en wetenswaardigheden rondom de thema's opvoeding en (passend) onderwijs worden gepubliceerd in de nieuwsrubriek. In de rubriek ‘Onze activiteiten’ worden activiteiten in de regio vermeld die
betrekking hebben op een specifiek onderwerp op het gebied van opvoeding en (passend) onderwijs.
De informatie op de website is ook beschikbaar in andere talen.
Het oudersteunpunt heeft drie belangrijke doelen:
- Het informeren van ouders via de website, de Nieuwsbrief, social media en door het organiseren van informatieavonden.
- Het ondersteunen van ouders door vragen te beantwoorden, met ze mee te denken of ze op
het juiste spoor te zetten in hun zoektocht naar passende ondersteuning.
- Het signaleren van ervaringen en zorgen die ouders hebben op het gebied van (passend) onderwijs en opvoeding en het in kaart brengen van verbeterpunten en thema's waar ouders
graag meer aandacht voor willen hebben.

klik op deze link of ga naar: https://oudersteunpunt-swv.nl

