
 

INFOBRIEF 6, juni 2019. 
 

Beste ouders / verzorgers, 

 

We hebben een heerlijke sportdag achter de rug. Wat hebben we geluk gehad met zoveel zon die 

dag. Het was fijn om te zien dat alle kinderen, hulpouders en leerkrachten zoveel plezier hadden die 

dag. Er is heel wat gerend, gespeeld, gesport en gelachen. Ook in deze infobrief wil ik alle ouders die 

geholpen hebben heel erg bedanken. Zonder jullie hulp kan een sportdag niet plaatsvinden.  

 

Aanstaande woensdag hebben we studiedag en zijn alle kinderen vrij van school. 

 

In de vorige nieuwsbrief meldde ik u al dat er druk gewerkt werd aan verbeteringen rond het 

gebouw. Afgelopen dagen is het trottoir bij de ingang van de Koekoekstraat vernieuwd.  

 

Ook heeft de Peuterspeelzaal (PSZ) Het 

Kruimeltje nu buitendeuren in beide 

lokalen. Over een tijdje is het de 

bedoeling dat kinderen dan via die 

deuren, via het poortje in het hek bij 

de PSZ, gebracht en gehaald gaan 

worden. Het precieze moment 

bepalen we nog in afstemming met de 

PSZ.  

Eerder al is er een nieuwe deurbel met 

camera geplaatst bij de ingang van de 

Koekoekstraat. De voordeur zal dan 

gesloten worden en alle kinderen 

dienen dan gebracht en gehaald te 

worden via het schoolplein.  

Alleen ouders die hun kind op komen halen in verband met ziekte of bijvoorbeeld voor arts-bezoek, 

of nog iets komen brengen dat hun kind vergeten is, mogen dan naar binnen. Nadat er aangebeld is 

kunnen we op afstand zien wie er voor de deur staat en kan de deur (ook op afstand) geopend 

worden. 

Het moment waarop de voordeur gesloten wordt bepalen we nog. Ik wil u erop wijzen dat het ook 

nu al de bedoeling is dat kinderen via het schoolplein gebracht en gehaald worden en niet via de 

voordeur. Ik wil u vragen voor uw medewerking. 

 
Helaas hebben we afgelopen weken ook (weer) storingen in de telefonie gehad waardoor we niet 
goed bereikbaar of verstaanbaar waren. Onze excuses hiervoor. We zijn op zoek naar een oplossing.  



 

Verkeerscontroles 

In deze infobrief is al vaker aandacht gegeven aan de verkeersveiligheid rondom de school en heb ik 
u gevraagd goed op te letten waar u parkeert en hoe u de kinderen naar school brengt. Ook is er een 
enquête geweest waar veel ouders op gereageerd hebben en waar goede tips gegeven zijn om het 
veiliger te maken. In samenwerking met de politie (en wijkagent) bekijken we welke oplossingen er 
kunnen komen.  
 
Daarnaast is er ook gesurveilleerd en zijn er helaas ook personen geweest die een bekeuring 
gekregen hebben omdat ze zich niet aan de regels hielden. 
 
De politie heeft de resultaten van de controles die er door Stadstoezicht zijn uitgevoerd naar mij 
toegestuurd: 
  
Donderdag 11 april: 
Geen overtredingen waargenomen.  
 
Donderdag 18 april: 
Basisschool de Rank: controle 08:15 uur – 08:35 uur: Geen overtredingen waargenomen. 
  
Bassischool de Rank: controle 14:30 uur – 14:50 uur: 
5x overtreding waargenomen: 

1. Parkeren buiten de vakken (inrit Fysio) 

2. Parkeren buiten de vakken (inrit Fysio) 

3. Parkeren buiten de vakken (inrit Fysio) 

4. Parkeren bij de gele doorgetrokken streep 

5. Verkeerd en hinderlijk parkeren met twee 

wielen op de stoep. 

Alle overtredingen die zijn waargenomen zijn 
geverbaliseerd. Komende weken zal Stadstoezicht 
blijven controleren. Deze resultaten worden dan 
wederom met ons gedeeld. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

Auditie productiegroep en korte toneelcursussen Jeugdtheaterschool Annatheater 
 
AUDITIE 
Jeugdtheaterschool Annatheater houdt audities voor de theaterproductie die begin oktober 2020 in 
première zal gaan.  Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te slaan? Wil jij graag meedoen 
in een theatervoorstelling? Kom dan op auditie op 5 juni!    
Auditie productiegroep is op woensdag 5 juni van 19.00 tot 21.00 uur  
 
KORTE CURSUS 
Toneelspelen is altijd spannend. Je gebruikt je fantasie om allerlei gekke en onverwachte situaties te 
beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert ook een heleboel. Vanaf 6 
juni kun je 4 lessen volgen om te kijken of acteren iets voor je is.     
Korte cursus kinderen is donderdag 6, 13, 20 en 27 juni 2019 van 16.00 tot 17.00 uur 
 
GEÏNTERESSEERD?  
Neem contact op met Lavínia Germano, telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl   
 
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond. Het adres is 
Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255, info@annatheater.nl  www.annatheater.nl  

 
  

http://www.annatheater.nl/


 

In stadswandelpark de Warande wordt op ZONDAG 9 JUNI 2019 van 12.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse 

Natuurmarkt Helmond georganiseerd. Ongeveer 40 organisaties, verenigingen en particulieren zullen 

demonstraties en voorlichting geven op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid, gericht op 

een breed publiek, van jong tot oud! De markt biedt doe-activiteiten en interacties met het publiek.  

 

Er wordt veel aandacht besteed aan kinderactiviteiten. De markt wordt georganiseerd door 

’Natuurplatform Helmond’. De toegang tot de markt is GRATIS. 

Wilt u er een ‘dagje uit’ van maken? De Natuurmarkt is heel goed te combineren met een bezoekje 

aan een gratis concert in het Carat-muziekpaviljoen (vanaf 12.00 uur), de midgetgolfbaan, het 

dierenpark of het gezellige terras van Paviljoen de Warande. 

De Natuurmarkt wordt gehouden in en rondom de ´Bijenhal´ in stadswandelpark de Warande. (GPS-

adres is Kluis 1, 5707 GP Helmond). De ingang tot de markt bevindt zich aan de Aarle Rixtelseweg. 

Een impressie van de natuurmarkt kunt u vinden onder de rubriek foto’s op 

https://www.natuurmarkthelmond.nl. Daarop ziet u ook de lijst van activiteiten van de deelnemers 

aan de natuurmarkt van dit jaar. 

 
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) 


