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Bijzonderheden deze lesweek: 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s 
  
GROEPEN 7 OP TREKTOCHT 

De groepen 7 
vertrekken vandaag, 
maandag 9 september, 
voor de traditionele 
trektocht. De trektocht 
is een voettocht door 
de natuur, het 
groepsvormend aspect 
is heel belangrijk tijdens 
deze tocht. De kinderen 
van de groepen 7 
kunnen elkaar leren 
kennen en waarderen 

in een andere omgeving. We denken dat dit zeer de moeite 
waard is en heel positief werkt voor de rest van de laatste 
twee schooljaren.  
De kinderen zullen al lopende Helmond en omgeving leren 
ontdekken, een excursie krijgen of een museum bezoeken, 
kamperen op twee locaties, kampvuur stoken, spelletjes 
doen, een bonte avond houden en tenslotte moe maar 
voldaan op woensdagmiddag 11 september naar huis toe gaan.  
 
ATTENTIE: LESSEN GROEPEN 7 STARTEN DONDERDAG 12 SEPTEMBER 
OM 10.00 UUR 

Na een goede nachtrust verwachten wij de kinderen 
donderdag 12 september om 10.00 uur 
op school. 
 

Tenslotte wensen we alle kinderen, 
studenten en leerkrachten een leuke Trektocht 2019 toe! 
 
KUNSTMENU GROEPEN 8 
Helmond 75-jaar bevrijd 
Op vrijdag 20 september nemen de groepen 8 deel 
aan een activiteit die wordt aangeboden vanuit het 
Kunstmenu. De activiteit is zeer passend bij de 75-
jarige bevrijding van Helmond, die in september 
wordt gevierd.  
Gedurende de hele schooldag wandelen de kinderen, in het gebied tussen 
het Kasteel en de Kunsthal, naar 9 verschillende scènes met verhalen uit de 
Tweede Wereldoorlog. 
 

 
 
 

Ma. 09-09 Vertrek trektocht groepen 7 
Kind-oudergesprekken 

Di. 10-09 Trektocht groepen 7 
Vergadering Medezeggenschapsraad 
Vergadering ActiviteitenCommissie (voorheen Ouderraad) 
Kind-oudergesprekken 

Wo. 11-09 Terugkomst trektocht groepen 7 

Do. 12-09 Kind-oudergesprekken 

Vr. 13-09  

Ma. 16-09  

Di. 17-09 Kunstmenu groepen 5 

Wo. 18-09  

Do. 19-09 In tegenstelling tot wat in de schoolgids staat, hebben de 
groepen 6 op deze datum geen kunstmenu 

Vr. 20-09 Kunstmenu groepen 8 

http://www.dierdonkschool.nl/
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URBAN MATTERZ: STREETART & TAGS 
Op dinsdag 17 september brengen de groepen 5 een bezoek aan de 
Cacaofabriek, waar zij een workshop volgen in het kader van Urban 
Matterz: het hiphop festival van Helmond.  
Speciaal voor groep 5 is er een 
educatieprogramma ontwikkeld met een bezoek 
aan de expo en een creatieve workshop. De 
expositie bestaat uit werken van jonge streetart 
kunstenaars, maar er is ook werk te zien van 
kunstenaars die aan de basis hebben gestaan 
van de graffitikunst zoals de Amerikaanse Kool 
Koor en Hugo Kaagman uit Amsterdam. Na deze 
inspiratie-boost gaan de leerlingen zelf aan de slag! Onder leiding van een 
beeldend kunstenaar ontwerpen de leerlingen hun eigen ‘tag’. Een tag is 
een gestileerde handtekening of symbool van een graffitischrijver. Dit kan 
een (bij-)naam zijn of de initialen van de schrijver. De leerlingen kiezen zelf 
een eigen stijl die bij hen past.   
Groep 5A bezoekt de Cacaofabriek van 09.00u-10.30u. 
Groep 5B bezoekt de Cacaofabriek van 10.30u-12.00u.  
Deze groepen zullen met de bus vervoert worden naar de Cacaofabriek.  
Omdat groep 5B later dan 12.00 uur weer op school aanwezig is, zullen de 
kinderen die dag klassikaal overblijven. Ouders ontvangen hierover een 
brief.  
 

 
 

TECHNIEKONDERWIJS BIJ DE KLEUTERS 

Juffrouw Marli gaat dit schooljaar met alle groepen werken op het gebied 
van Wetenschap & Techniek en Onderzoekend & Ontwerpend leren. Dit 
keer waren de groepen 1-2 aan de beurt.   

De opdracht: bouw met kapla een huis, waar de beebot in kan 
en zorg dat er een dak op zit. In het begin was dit toch nog wel 
lastig. Het was dus tijd om te gaan onderzoeken hoe je er voor 
kon zorgen dat de kapla blokjes ook bleven staan. Door middel van een 
voorbeeldenboekje kwamen de ideeën en konden de kinderen aan de slag. 
Er zijn prachtige beebot huizen gebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BIBLIOTHEEK HELMOND 
[ingezonden] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://urbanmatterz.nl/cultuur/educatie
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GEZINS-EN JONGERENCOACH 
[ingezonden] 

Ondersteuning nodig?   bel 14 0492 
Wie zijn wij? 
Wij zijn het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor jullie namens 
alle gezins- en jongerencoaches van de gemeente Helmond. We bestaan 
uit een team van 5 medewerkers: Bilal Aazzaoui, Nicole Dekker, Lies Geurts, 
Wendy Bergman 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, gedrag 
van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. 
Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op slapen, eten, regels, het 
bevorderen van wenselijk gedrag, nieuwe vaardigheden aanleren, omgaan 
met ongewenst gedrag, het versterken van de band of communicatie 
tussen ouders en kind/jeugdige, zelfstandig wonen etc. Naast 
bovengenoemde vragen kunt u ons benaderen voor andere vragen rondom 
zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over het inschakelen van 
gespecialiseerde hulpverlening, gezondheid, geldproblemen, problemen 
rondom scheiding, mantelzorg, vervoer, rouw en ga zo maar door. Wij 
zorgen er voor dat uw vraag, als wij deze zelf niet kunnen beantwoorden, 
bij de juiste persoon terechtkomt. 
Mocht u graag in contact komen met een vraag, voor advies of om  ergens 
over sparren bel ons vooral! 

Vriendelijke groeten, 
Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, Wendy Bergman,  

Nicole Dekker en Lenneke Roks 
Contactgegevens: 
14-0492, toets optie 2,  vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m 
vr 08.30-17.00 uur) 
Meer informatie?     www.helmond.nl/socialeteams 
 

SCOUTING PAULUS INLOOPDAGEN 
[ingezonden] 
 
 

 

Ook zin in een nieuw avontuur? 
Kom dan naar de scouting inloopdagen! 

Vind je het ook leuk om samen buiten te spelen, te knutselen, nieuwe 
dingen te ontdekken, kamperen, tochten maken, naar de bossen, toneel & 
drama, sport en spel, etc. Misschien is Scouting dan wel iets voor jou, want 
er is geen afwisselendere vrijetijdsbesteding dan scouting. Scouting heeft 
uitdagingen voor elke avonturier in de dop. En nu bieden we jou de kans 
om te komen kennismaken met Scouting Paulus Helmond-oost /dierdonk 

In de eerste twee weken van oktober organiseren we voor alle basisschool 
leerlingen van onze wijken vrije inloopdagen,  je kunt dan zonder enige 
verplichting komen kijken en mee doen om te ervaren of scouting ook iets 
voor jou kan zijn. Probeer het eens en kom eens binnen, je hoeft je 
daarvoor niet aan te melden!!!!!!!!!!  
Hieronder kun je zien afhankelijk van je leeftijd bij welke speltak je kunt 
komen kijken. 
-Bevers,   4-5-6 jaar, vrijdagavond 4 & 11 oktober van 18.30 – 20.00 uur 
-Welpen, 7-8-9 jaar, donderdagavond 3 & 10 oktober van 18.30 – 20.30 uur 
-Welpen, 7-8-9 jaar, zaterdagochtend 5 & 12 oktober van 10.00 – 12.00 uur 
-Scouts,   10-11-12 jaar, vrijdagavond 4 & 11 oktober van 20.00 – 22.00 uur 

Onze blokhut kun je vinden aan het kanaal in Helmond-oost richting 
Dierdonk. Zet je auto op de parkeerplaatsen in de Fokkerlaan / 
Lindbergplein. (je mag niet parkeren op de ventweg bij de achteringang van 
de blokhut) Loop vandaar uit richting het kanaal en dan onder het viaduct 
door en je komt bij de hoofdingang van onze blokhut. (volg de borden 
scouting)  Het is natuurlijk nog beter om met de fiets te komen!!!! 
Meer informatie over onze scoutinggroep kunt u vinden op onze website 
www.scoutingpaulus.com 
 of op www.facebook.com/scoutingpaulushelmond en 
www.instagram.com/scoutingpaulushelmond 
 

Veilig Verkeer Nederland: DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN 
Met name bij het halen en 
brengen van de kinderen 
ontstaan er onoverzichtelijke en 
gevaarlijke situaties rondom elke 
school. Dus ook rondom onze 
school vragen wij uw extra 
aandacht en oplettendheid als 
weggebruiker. Dank u wel!  

http://www.helmond.nl/socialeteams
http://www.scoutingpaulus.com/
http://www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
http://www.instagram.com/scoutingpaulushelmond
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EEN BEWEEGVRIENDELIJK DIERDONK 
[ingezonden] 
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 Dierdonk 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. 
Dat voorstel delen we graag met u op de bewonersavond. 
Komt u ook naar de bewonersavond? 
Alle bewoners zijn welkom 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 houden we in Sociaal Cultureel Centrum Parkzicht 
(Dierdonkpark 6). 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. 

Met vriendelijke groet, 
Joke Polak 

Beleidsmedewerker en vertrouwenspersoon. 
 

VVN: DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN 
Veilig Verkeer Nederland wijst 
automobilisten weer op het 
feit dat scholen weer zijn 
begonnen en dus dat kleine 
kinderen weer intensiever 
gebruik maken van de 
openbare weg. Ook rondom 
onze school vragen wij weer 
om uw oplettendheid als 
weggebruiker.  

http://www.helmond.nl/speelruimte

