
 

INFOBRIEF 2, februari 2020. 
 

Beste ouder (-s) / verzorger (-s), 

Aanstaande woensdag is er om 11:00 uur (tot uiterlijk 12:30 uur) een 
bijeenkomst waarbij ik graag met u in gesprek ga over wat we goed doen 
op school en waar we nog in kunnen verbeteren.  
Ook is er ’s-Avonds een bijeenkomst, van 19:00 uur tot ongeveer 21:00 
uur. U heeft hier ook per brief een uitnodiging voor gekregen.  

 
Mocht u zich nog op willen geven, het kan nog, er zijn nog wat plaatsen vrij.  
Stuur dan een mailtje naar mij en dan schrijf ik u in. 
We maken er een gezellig moment van waarbij ik erg benieuwd ben naar uw reacties.  
 

Staking van het onderwijs op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 
U heeft er vast al op heel veel plaatsen over gelezen en het ook in het nieuws gehoord; donderdag 

en vrijdag gaat het onderwijs staken. Onze school is die dagen ook dicht, ook wij gaan staken. Op 

vrijdag is er een stakingsmars in Helmond, daar zullen we zeker ook van ons laten horen.  

We zijn met z’n allen van mening dat er meer geld naar 

het onderwijs moet zodat we meer aandacht kunnen 

bieden voor de leerlingen, zeker nu Passend Onderwijs 

dit ook steeds meer van ons vraagt.  

Ook zullen er meer leerkrachten moeten komen, en dat kan alleen als het onderwijs ook 

aantrekkelijk is voor (nieuwe) leerkrachten. Dat is behalve een goed salaris ook een werkomgeving 

waar alle leerkrachten hun betrokkenheid voor de kinderen / leerlingen op een goede manier 

kunnen laten blijken, dat ze de ruimte hebben om ook de nodige aandacht te kunnen geven en de 

juiste ondersteuning.  

Afgelopen week hadden we een aantal zieke collega’s en het lukt tegenwoordig dan echt niet meer 

om een vervanger te regelen. Ze zijn er niet meer, er is tekort aan leerkrachten. Door groepen samen 

te voegen en IB en directie (tijdelijk) voor een groep te plannen kunnen we voorkomen dat we 

leerlingen naar huis moeten sturen. Leerlingen naar huis sturen omdat er geen leerkracht is, is wel 

het laatste wat we willen. Tegelijkertijd zorgt dat weer voor meer werkdruk en hebben we het gevoel 

dat we het ene gat met het andere vullen.  

Personele zaken 

De betrokken leerlingen hadden het al gehoord, juf Bianca Theelen (groep 5) 
gaat per 1 feb 2020 op een andere school werken, dichter bij haar woonplek. Na 
de vele jaren die ze met veel plezier bij ons gewerkt heeft wilde ze nu toch graag 
eens een overstap maken.  
 

Ook juf Sandra Arkesteijn gaat dichter bij huis werken en zal ons per maart gaan 
verlaten. Zij is nu nog met zwangerschapsverlof en zal nog net haar 12,5 jarig 
jubileum kunnen vieren met ons.  
 

Ook op deze plaats wens ik beiden heel veel succes op hun nieuwe werkplek.  



 

Overblijfkrachten gevraagd 

Wie heeft er zin of tijd om gezellig tussen de middag met de kinderen bezig te 

zijn, zodat de leerkrachten kunnen gaan eten? 

Het maakt niet uit of het mannen of vrouwen zijn, wel moet je goed Nederlands 

kunnen spreken en natuurlijk moet je het leuk vinden om de leerlingen van 

onze school een leuke overblijftijd te geven. 

We volgen ook elk jaar een of meerdere trainingen waardoor we ons vrijwilligerswerk, waar een 
kleine vergoeding tegenover staat, als overblijfkracht steeds beter kunnen doen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan EHBO-lessen of een training waarbij we meer kleren over mogelijke spellen die we 
kunnen doen tijdens het overblijven.  
Heb je interesse kom dan tussen de middag even langs bij onze overblijfcoördinator Marica van 

Turnhout aan de Koekoekstraat. 

Schuldhulpmaatje 

In de vorige infobrief heeft u kunnen lezen dat we een goede samenwerking hebben met de stichting 

leergeld. Ik vond het fijn om te horen dat de stichting leergeld ook vergoeding voor (extra) 

leermateriaal toekennen in bepaalde gevallen. Het is nu eenmaal zo dat sommige huishoudens het 

niet breed hebben en dan is extra steun hartstikke fijn. Niks om je voor te schamen, en ik zou er 

zeker gebruik van maken als de mogelijkheden er zijn. 

Behalve dat er bij de stichting leergeld dus mogelijkheden zijn om 
vergoeding van bijvoorbeeld schoolreisje of schoolkamp of extra 
leermiddelen aan te vragen is er met hulp van de stichting schuld-

hulpmaatje ook ondersteuning te krijgen.  
Bij deze stichting zijn vrijwilligers betrokken die u kunnen helpen om uit de schulden te komen en 
ook te blijven. Ze kunnen u goede raad bieden en helpen bij het maken van bepaalde keuzen. 
 

Kijkt u maar eens op Schuldhulpmaatje: https://uitdeschulden.nu/locatie/helmond/ 
U kunt zich ook bij mij melden als het niet duidelijk is, dan kan ik u verder helpen bij het in contact 
komen met de juiste persoon bij de stichting Schuldhulpmaatje. 
 

Dyslexietour in de Bibliotheek 

Op dinsdagavond 28 januari 2020 komt de Dyslexietour naar 

Bibliotheek Helmond voor een infoavond over leesproblemen en 

dyslexie.   

De avond wordt gegeven in samenwerking met Balans en lokale logopedisten en 

dyslexiebehandelaars. Deze duurt van 19.00-21.00 uur 

Programma:  
• Presentatie: Houvast bij leesproblemen en dyslexie. Alles wat je als ouder moet weten als je 

een kind hebt met leesproblemen of dyslexie. 

• Rondleiding over het Makkelijk Lezen Plein van de bibliotheek 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op http://bit.ly/DyslexietourHelmond28jan  

https://uitdeschulden.nu/locatie/helmond/
http://bit.ly/DyslexietourHelmond28jan


 

 
 
 
 

Dit schooljaar is er voor de kinderen van groep 3 t/m 5 de mogelijkheid om bij Unity Eight deel te 
nemen aan het project Dans. Dit is een project waarbij kinderen vanuit een plezierige manier kennis 
maken met dansen. Tevens wordt de motoriek van jonge kinderen gestimuleerd. De lessen worden 
mogelijk gemaakt door Jibb+ in samenwerking met Unity Eight. De lessen zullen aangeboden worden 
door dansleraren van Unity Eight samenwerking met de buurtsportcoach en stagiaires van Jibb+.  
 
Gedurende de 4 lessen kunnen kinderen uit groep 3 t/m 5 kennis maken met dansen. Voor de lessen 
wordt een vergoeding van 1 euro per les gevraagd. Het totaalbedrag zal dus neerkomen op € 4,- voor 
alle lessen. Er zijn ook mogelijkheden om gebruik te maken van stichting Leergeld: www.leergeld.nl  
 
De lessen worden gegeven op: 
               Woensdag 29 januari 15.00-16.00  
               Woensdag 5 februari 15.00-16.00 
               Woensdag 12 februari 15.00-16.00 
               Woensdag 19 februari 15.00-16.00 
 
Belangrijk om te weten! 

▪ De danslessen starten vanaf woensdag 29 januari 
▪ De laatste les is op woensdag 19 februari   
▪ Er is een maximum van 25 kinderen 
▪ Dus vol is vol, wees er snel bij!  
▪ De kinderen moeten hun eigen gymkleding meenemen. 
▪ Indien uw kind gaat deelnemen, ontvangt u na inschrijving een bevestigingsmail met alle 

informatie over hoe het project verder gaat verlopen. 
 

Wij hopen uw kind het plezier in dansen te laten zien en wellicht te kunnen helpen bij het maken van 
een goede keuze voor een geschikte sport in de toekomst. 
 
U kunt uw kinderen aanmelden via onderstaand mailadres tot uiterlijk zondag 26 januari.  
 
De volgende informatie gelieve te mailen naar: ilselahaije@jibbplus.nl 
 
De ouders/verzorgers van:     ____________________________________  

Groep ______   

School ______________________ 

E-mail adres ouders: ___________________________________________________________ 

Telefoonnummer:________________________________________________________________ 

Wij geven wel/geen toestemming voor het maken van foto’s onze zoon/dochter tijdens deze activiteit 

van Jibb+ en het gebruik hiervan op onze website of social media. 

  

http://www.leergeld.nl/


 

EHBO-cursus overblijfjuffen 

Gedurende het jaar geeft de organisatie ‘ouders van waarde’ 

meerdere cursussen bij ons op school waarmee de overblijfjuffen 

zich blijven professionaliseren.  

Op 15 januari hebben de overblijfjuffen de EHBO-cursus: ‘eerste 

hulp bij overblijven’ gevolgd. We willen de overblijfjuffen feliciteren 

met het behalen van het certificaat en zijn blij met de kennis die zij 

weer hebben opgedaan!  

 
 
Sturen zonder gluren. 
Aan het begin van dit schooljaar heeft groep 7A 
(van juf Eveline Zonneveld) meegedaan aan de 
actie ‘Sturen zonder gluren’ van de ANWB.  
 
Deze actie is bedacht om aandacht te vragen 
voor afleiding in het verkeer. We zijn 
tegenwoordig altijd online. Zelfs op de fiets of 
in de auto checken we nog appjes en mailtjes. 
 
In groep 7A waren we allemaal zo enthousiast 
over de challenge, dat we ons hebben 
aangemeld om mee te doen aan deze 
landelijke wedstrijd. De kinderen zijn hier in de 
klas, maar ook thuis mee bezig geweest! Dit 
jaar hebben duizenden gezinnen meegedaan 
aan de challenge.  
 
Afgelopen week hebben we te horen gekregen dat wij een van de winnaars van de challenge zijn!  
We mogen met de hele klas op schoolreisje naar de Efteling! We hebben er nu al super veel zin in! 
 
Tekent u ook de petitie voor beter onderwijs? 
Wij (iedereen die wil dat het kabinet structureel gaat investeren in het (basis)onderwijs) constateren: 

• Dat het niet meer vanzelfsprekend is dat onze kinderen elke dag goed onderwijs krijgen. 

• In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas, dit loopt op naar 

bijna 240.000 leerlingen in 2028. 

• Het aantal kinderen per klas neemt toe, klassen worden opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd. 

• Steeds vaker hebben kinderen geen bevoegde docent voor de klas en moeten scholen overstappen 

naar een vierdaagse schoolweek. 

en verzoeken: 
• Om nu snel en structureel te investeren in het primair en voortgezet onderwijs, zodat de problemen 

niet nog groter worden. Geef de kinderen in Nederland elke dag goed onderwijs en zorg dat het 

onderwijs weer een aantrekkelijke sector wordt om in te werken. 

 Als u ook wilt ondertekenen, ga dan naar: https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie 
 

https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie


 

 

 
 

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) 

                        

 

 

Avonden vanuit het Samenwerkingsverband voor ouders en leerkrachten over autisme  
 
 
Ouderavond ‘Heeft mijn kind autisme… en wat dan?’ op 11 februari 2020  
Een vermoeden van autisme kan leiden tot een diagnose. Een diagnose kan leiden tot 
begeleiding en behandeling. Begeleiding en behandeling is voor veel ouders en kinderen 
helpend. Er komt duidelijkheid en steun. Er kunnen adviezen of interventies komen voor angst, 
probleemgedrag of andere zaken die spelen. Uit onderzoek blijkt dat vroege interventie helpend 
is om de ontwikkeling van kinderen met een autismespectrumstoornissen positief te stimuleren.   
Helaas gaat hier vaak een enorme zoektocht voor ouders aan vooraf. Waarom, wanneer, bij wie 
vraag ik advies en een diagnose? Welke hulp kan ik krijgen? Wie financiert dat? Als school wil 
je daarin adviseren en doorverwijzen, maar vaak is het ook voor de professional een zoektocht.  
 
Op 11 februari houdt het samenwerkingsverband  po Helmond een ouderavond over dit thema 
onder de titel “Heeft mijn kind autisme…..En wat dan?” De avond gaat over wat te doen als er 
een vermoeden van of diagnose autisme is. Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp 
krijgen?  Er zal iemand van het Autisme Steunpunt aanwezig zijn en één of meerdere 
zorgaanbieders. 
De ouderavond is op dinsdag 11 februari van 19:30 tot 21:00 uur in het gebouw van de 
Antoon van Dijkschool aan de Berkveld in Helmond.  
 
Autisme Belevings Circuit voor ouders en professional samen. 
Op 23 maart 2020 organiseert het samenwerkingsverband PO Helmond Peelland een ABC voor 
ouders. Afgelopen jaar hebben we dat ook gedaan en vonden mensen het een waardevolle 
ervaring. 
De opzet is dat een medewerker van een school komt samen met een ouder van een kind met 
autisme. Het doel is dat je zo in gesprek gaat met elkaar over de impact van het autisme op het 
kind, ouders en school en komt tot meer begrip en afstemming. Het autisme belevingscircuit 
wordt gegeven door medewerkers van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant.  
 
Werk je op een school in het samenwerkingsverband Helmond po met een kind met autisme en 
diens ouders?  
Wil je samen met die ouder autisme beleven? Nodig dan een ouder uit en kom samen naar het 
ABC in Helmond op maandag 23 maart 2020 van 19:00 tot 21:30 uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. 
 
Meer informatie: 
Stuur deze informatie a.u.b. door naar ouders van kinderen met autisme.  
Mocht je interesse hebben in het ABC of de ouderavond neem dan contact op met het SWV 
Helmond po. Mail: po@swv-peellandpo.nl 
 
Je bent ook welkom op het Autisme Steunpunt in Eindhoven: 
Op 14 januari 2020 in de avond geven we het Autisme Belevings Circuit  
Op 3 februari 2020 verzorgen we een avondlezing ‘Autisme en executieve functies’ 
 

Team Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant 
www.autismesteunpunt.nl  
info@autismesteunpunt.nl  
088 – 2140102   
 
SWV Helmond Peelland PO 
www.swv-peelland.nl 
po@swv-peellandpo.nl 
0492 - 511232 


