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- Veiligheid bij brengen en halen van kinderen
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- Korfbalvereniging OEC
- Zomerse sportinstuif Jibb+
- Zorg en ondersteuning Helmond

Informatie van ons Kindcentrum

SCHOLEN WEER VOLLEDIG OPEN
De kop is eraf! Gisteren zijn we weer volledig heropend voor de kinderen. Het is voor iedereen fijn maar toch ook weer
even wennen.
Zeker met alle maatregelen die we in acht nemen om het voor iedereen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.
In de berichtgeving van vorige week heeft u allemaal de maatregelen kunnen lezen. Vandaag zoals beloofd weer wat
extra aanvullingen. Voor deze week o.a. informatie over de rapporten/ gesprekken en toetsen.
Rapporten, oudergesprekken en vervallen van Cito toetsen in deze periode
Uitgifte van de rapporten vindt plaats op maandag 6 juli. De rapporten zullen in aangepaste vorm verschijnen. De
leerkrachten van de groepen 1-2 zullen in deze periode voor een verslag zorgen omdat de reguliere gesprekken die
gepland stonden vervallen.
De oudergesprekken vervallen in de vorm zoals we die kennen op dit moment. Leerkrachten zullen indien gewenst
afspraken met u maken om zaken over de ontwikkeling van uw kind te bespreken via de telefoon of een daarvoor
bestemd digitaal kanaal.
Indien uzelf n.a.v. het rapport/verslag of om een andere reden behoefte heeft aan een gesprek met de leerkracht van uw
kind, dan kunt u dit vanzelfsprekend aangeven via Social Schools. De leerkracht maakt dan graag een afspraak met u via
de telefoon of digitaal kanaal.
De Cito toetsen in deze periode vervallen. Om de ontwikkeling van uw kind op dit moment in beeld te brengen maken we
vooral gebruik van methode gebonden toetsen en observaties. We zullen een selectie van de geplande Cito toetsen in
het begin van het nieuwe schooljaar alsnog afnemen.
Schoolkamp en musical voor groep 8 leerlingen
I.v.m. de richtlijnen en veiligheid komt er voor beide zaken een aangepast programma. De leerkrachten van groep 8
hebben hierover al contact met ouders.
SCHOOLFOTOGRAAF
I.v.m. het coronavirus worden er dit schooljaar geen foto’s meer gemaakt door een externe fotograaf.
Er wordt dit schooljaar nog wel een klassenfoto gemaakt van iedere groep. De leerkracht ontvangt van uw kind zorgt er
natuurlijk voor dat die nog voor de vakantie in uw bezit komt.

VEILIGHEID BIJ BRENGEN EN HALEN VAN DE KINDEREN
Hieronder een herhaling van de afspraken die we vorige week met u gecommuniceerd hebben. We vragen u nadrukkelijk
om samen zorg te dragen voor de veiligheid van iedereen!
Brengen; Alle kinderen zijn tussen 8.20-8.30 uur welkom en we verzoeken u niet voor die tijd al kinderen te brengen.
Ouders die met de auto komen kunnen hun kinderen laten uitstappen aan de voorzijde van het gebouw. De Gemeente
Helmond heeft de dranghekken verwijderd zodat er ruimte ontstaat voor de zogeheten ‘kiss and ride’ zone. U wordt
verzocht geen auto’s te parkeren voor het schoolgebouw. Daarvoor kunt u andere plekken in de wijk gebruiken. De
kinderen stappen uit de auto en lopen vervolgens meteen door naar binnen naar de eigen groepsruimte. Twee collega’s
staan klaar om de kinderen mee te ontvangen.
Kinderen van groep 5 t/m 8 komen bij voorkeur zelfstandig naar school toe en komen via de hoofdpoort. Ouders die
kinderen te voet of fietsend brengen nemen afscheid voor de toegangshekken en gaan meteen weer verder.
Halen
Groep 1-2-3 ouders mogen verspreid op de speelplaats staan om de kleine doorgang tot de speelplaats te ontlasten.
Ouders stellen zich verspreid op aan de kleuterzijde en kinderen lopen naar hun ouders. Na verzamelen verlaten zij het
terrein zo snel mogelijk.
De kinderen van groep 3-4 (Rob )en 4 verlaten het gebouw via de hoofdingang. Ouders van deze kinderen mogen ook
verspreid op de speelplaats wachten (voor de PSZ en BSO ruimte) om de drukte op het trottoir te verminderen.
De dubbele poorten staan helemaal open om ruimte te bieden aan iedereen. Alle ouders worden verzocht niet in de buurt
van de poorten te wachten i.v.m. de snelle doorloop.
Algemene tip; Kom zoveel mogelijk te voet en met de fiets en verlaat direct na wegbrengen of ophalen de
schoolomgeving!
FIETSBAND PLAKKEN
Wat geweldig dat deze leerlingen uit groep 8 de fietsband van juf Rian hebben geplakt. Goed gedaan hoor!!

Informatie van buiten

Wandelavondvierdaagse
H e lm o n d - M ie r lo - H o u t - S t ip h o u t - B r o u w h u is / R ij p e lb e r g

Helmond, 30 maart 2020
Secretariaat: T. Philippart, Nemerlaerhof 43; 5709 NJ Helmond.
 0651264337;  secretariaat@wandelvierdaagsehelmond.nl
Hierbij onze bevestiging dat ook wij als Groot Comité genoodzaakt zijn om de Wandelavondvierdaagse van
10 t/m 13 juni 2020 af te gelasten vanwege het Covid-19 virus.
We hebben het voornemen om dit evenement te verplaatsen naar
23 t/m 26 september 2020.
We hebben dit ook gecommuniceerd met de Gemeente Helmond.
Dit is uiteraard wel afhankelijk van de situatie vanwege Covid-19 virus.
Hopende ook dan op jullie medewerking en deelname,
Vriendelijke groet,
Namens Het Groot Comité,
Secretaris,
Ton Philippart
Voor correspondentie:
secretariaat@wandelvierdaagsehelmond.nl

Korfbalvereniging OEC laat alle nieuwe jeugdleden gratis
meetrainen tot de zomer.

Helmond - Na wekenlang binnen te hebben gezeten zijn veel kinderen weer begonnen
met sporten. Zo ook bij korfbalvereniging OEC waar al een paar weken de deuren zijn
geopend voor de jeugdleden. De kinderen rennen enthousiast over de velden en zijn
opgelucht weer te kunnen sporten. Maar niet elk kind staat ingeschreven bij een
sportvereniging of kan zijn/haar sport beoefenen.
Korfbalvereniging OEC uit Helmond is van mening dat geen kind achter mag blijven en
iedereen de mogelijkheid moet hebben om te bewegen en te sporten. Daarom openen ze
de deuren voor alle kinderen in Helmond. Heb je nog geen sport of kun je je sport niet
beoefenen? Iedereen kan tot de zomer kosteloos mee komen trainen met
leeftijdsgenoten bij korfbalvereniging OEC!
Interesse? Aanmelden kan via www.oeckorfbal.nl/proeftraining

Zomerse Sportinstuif van Jibb+!
In de eerste week van de zomervakantie organiseren we dit jaar de Zomerse Sportinstuif! In verband met
de maatregelen heeft deze week een andere invulling dan voorgaande jaren. Op vier locaties in Helmond
wordt er per dag één sportieve activiteit georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8, waarbij plezier voorop
staat! Jouw kind mag per dag één dagdeel deelnemen (ochtend of middag).
De tijden zijn van 10:00-12:00 of van 13:00-15:00 (jullie maken zelf een keuze welk dagdeel jullie willen
deelnemen).
Locaties zijn, H.A.C (sportpark Molenven), Mulo Baseball, Sportpark Brandevoort, en Swift.
Kijk voor meer info en aanmelden op www.jibbplus.nl. Aanmelden kan vanaf 8 juni.
Wij hebben er zin in, tot dan!

Zit je ergens mee?

bel 14 0492

Wie zijn wij?
Wij zijn de frontoffice jeugd, het eerste aanspreekpunt voor gezinnen namens alle gezins- en
jongerencoaches van de gemeente Helmond. We bestaan uit een team van 5 medewerkers: Nicole
Dekker, Lies Geurts, Wendy Bergman, Karlien de Hont en Lenneke Roks. Wij zijn ervaren gezins- en
jongerencoaches binnen de gemeente Helmond.
Wat doen we?
U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien en gedrag van kinderen en jeugdigen in
de leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over slaapgedrag, regels
in huis, het leren van nieuwe vaardigheden, omgaan met ongewenst gedrag, de communicatie in het
gezin, zelfstandig wonen voor jongeren etc.
Daarnaast kunt u ons ook benaderen voor andere vragen op het gebied van zorg en ondersteuning.
Bijvoorbeeld over gezondheid, geldproblemen, mantelzorg, problemen rondom een scheiding en ga zo
maar door.
Mocht u graag met ons in contact komen met een vraag, om advies te krijgen of om de juiste zorg en
ondersteuning te krijgen, bel dan gerust! Mochten wij de vraag niet zelf kunnen beantwoorden, dan
zorgen wij ervoor dat deze bij de juiste persoon komt of wijzen wij u de weg.
Contactgegevens
14 0492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur)
Meer informatie?
www.zo-helmond.nl
Met vriendelijke groeten,

Nicole Dekker

Lies Geurts

Wendy Bergman

Karlien de Hont

Lenneke Roks

