
 

INFOBRIEF 1, januari 2019. 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Ik hoop dat u fijne feestdagen achter de rug hebt en het nieuwe jaar goed begonnen bent. In deze 
eerste nieuwsbrief van het jaar enkele nieuwtjes en een terugblik op de eerste week van het 
continurooster. 
 
Continurooster en schoolfruit 
Eindelijk is het dan zover. Een hele voorbereiding is eraan voorafgegaan. Een jaar geleden hebben we 
u een enquête gestuurd en u gevraagd of u voor of tegen een continurooster zou zijn. Een overgrote 
meerderheid van de ouders vond dit een goed idee.  
 
We zijn toen in overleg met de Medezeggenschapsraad en alle teamleden gaan kijken hoe we dit het 
beste konden organiseren. Ook hebben we informatie opgevraagd bij de organisatie “Ouders van 
Waarde” die vaker scholen hebben geholpen met het organiseren van het overblijven op school. 
Omdat we het vrijwillig overblijven op school al geregeld hadden met overblijfjuffen hebben we hen 
gevraagd of ze dat ook wilden doen wanneer we het continurooster in zou gaan. Gelukkig wilden ze 
dat. Een aantal overblijfjuffen is toen ook mee gaan doen met de cursus Nederlands om de kinderen 
en ouders nog beter te woord te kunnen staan. Ik vind dat super. Zij werken echt aan het steeds 
professioneler worden, en dat is fijn. 
 
En nu was het dan zover. Alle kinderen bleven afgelopen week over op school. En omdat het er dan 
veel zijn hebben we twee overblijfpauzes. We vonden dat best spannend en waren benieuwd hoe 
het zou gaan. Ook al moesten we even wennen. De eerste week is ons prima bevallen, het ging 
allemaal goed en we hopen dat het zo blijft. 
 
Wellicht moest u ook nog even wennen. Ik ben benieuwd hoe u het vond gaan. Dus als u daar iets 
over wilt mailen dan lees ik dat graag. 
 
Met betrekking tot het schoolfruit willen we het graag anders doen.  

Ik wil u vragen om op maandag en dinsdag schoolfruit mee te geven.  

Uw kind krijgt op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit.  

De reden hiervoor is dat we het schoolfruit pas op dinsdag in de loop van de dag geleverd krijgen. 

 

Nationale voorleesdagen 

Onze school doet dit naar natuurlijk ook weer mee 
met de nationale voorleesdagen. Zoals u weet is 
(voor-) lezen erg belangrijk voor de taalontwikkeling 
van de kinderen. Mocht u er meer over willen 
weten, kijk dan maar vast eens op 
https://www.nationalevoorleesdagen.nl.  
 



 

 

Urban Matterz Sports Indoor Edition 17 feb 2019 
  

Op 17 februari zal er in de parkeergarage bij We-Jump en Kidsplaza een 
eerste editie plaatsvinden van Urban Matterz Indoor.  
 
Bij deze editie zullen Urban Sports de boventoon voeren. De sporten die je 
deze dag kunt ervaren zijn; BMX, freerunning, breakdance, steps, 
skateboarden, skaten en trampoline tricking en straatvoetbal.  
 

Je kunt alle sporten vrij beoefenen, maar er zijn ook tijden ingelast waarin de sportaanbieders hun 
ervaren trainers inzetten om korte, maar krachtige workshops te geven om kennis te maken met deze 
vette sporten!  
Daarnaast zullen er ook demo’s gegeven worden bij de diverse sporten en is er zelfs een heuse show 
van dansgroepen van Unity Eight. 
  
De sportaanbieders die op deze dag hun kunsten laten zien en de workshops begeleiden zijn: We-
Jump, Unity Eight, Commit Freerun, 040BMXPARK, Tienerhuis en JIBB Helmond. 
  
Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om deel te nemen aan de workshops! Uiteraard is het 
ook voor jongere kinderen en volwassenen vrij toegankelijk! 
De activiteiten zullen zijn tussen 12.30 uur en 17.30 uur.  
Het adres van Urban Matterz Indoor is 2e Indumaweg 7 in Helmond. 
  
Voor de workshops kun je jezelf vanaf 14 januari inschrijven via de website van www.jibbhelmond.nl.  
  
Met sportieve groet, 
  
Teun Welten 
Stichting JIBB, bewegen voor jong én oud  
Combinatiefunctionaris 
 

Als bijlage bij deze infobrief is de flyer van Urban Matterz opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

Samen blijven we bouwen aan onze school en ons onderwijs.  

Wij hopen u weer goed geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, we zijn er 
heel benieuwd naar. Manny Liebregt (Directeur-bestuurder) en Rosanne Schouten (adjunct-directeur) 


