
 

INFOBRIEF 3, maart 2020. 
 

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

Hopelijk heeft u een fijne carnavalsvakantie achter de rug. De kinderen hebben nog een dagje extra, 

want zoals u weet hebben we morgen een studiedag op school en zijn de kinderen schoolvrij. 

Ontwikkeling en positionering van onze school 

Afgelopen maand zijn er twee bijeenkomsten geweest waarbij er met 

ouders is gesproken over onze school. We hebben vragen gesteld over 

wat er goed gaat en wat er beter kan op school. En ook hebben we 

gevraagd wat de ouders het belangrijkste vonden.  

Morgen tijdens de studiedag al gaan we hier als team mee aan de slag.  

Op een later moment zullen we u informeren over de voortgang. Hier 

komt dan nog een apart bericht van. 

 

Coronavirus 

Op het moment is er wereldwijd veel onrust in het kader van het Coronavirus. Dit roept bij u 

misschien ook vragen op. Op het moment is er nog geen geval bekend in de regio van Helmond, 

maar graag willen wij u hierbij informeren wat onze richtlijnen in deze zijn. Wij volgen in deze het 

advies van de GGD die zich baseert op de richtlijnen van het RIVM. 

De GGD en het RIVM geven op dit moment (28-02-2020) het volgende advies: Het is nu nog niet 

nodig om maatregelen te nemen voor scholen en kinderopvang. Er is ook geen reden om kinderen 

niet naar de opvang of naar school te laten gaan. 

We zijn als school uiteraard alert. De GGD houdt ons op de hoogte en mochten er maatregelen nodig 

zijn, dan volgen wij deze uiteraard op. In geval van een specifieke situatie of vraag, nemen wij 

contact op met de GGD. Ook kunt u zelf contact opnemen met de GGD mocht u vragen hebben over 

het Coronavirus. 

Het telefoonnummer van de GGD voor vragen over het Coronavirus is 088 0031 100. 

Op de website van de GGD staat tevens meer actuele informatie: 

https://www.ggdbzo.nl/nieuws/Paginas/Informatie-over-het-coronavirus.aspx  

Meer informatie kunt u vinden verder via onderstaande websites: 

- Voor zorgen en vragen over gezondheid en het virus: kijk op de website van het RIVM 

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus  

- De rijksoverheid heeft een speciale pagina ingericht voor vragen over Corona en het onderwijs 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19  

Mocht de situatie zich wijzigen dan wordt u via de directie opnieuw geïnformeerd. 

https://www.ggdbzo.nl/nieuws/Paginas/Informatie-over-het-coronavirus.aspx
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


 

 

UITNODIGING OUDERAVOND  
 

Vraagt u zich wel eens af; 
‘Wat kan ik zeggen als mijn kind vraagt waar kindjes vandaan komen’  
‘Als mijn kind doktertje speelt, moet ik me dan zorgen maken?’  
‘Wat doe ik als mijn kind van anderen informatie krijgt die ik nog niet 
gegeven heb?’ 
‘Is het wel normaal dat mijn puber op internet zoekt naar seks?’ 
‘Wanneer moet ik beginnen met seksuele voorlichting, en wat moet ik 
dan vertellen?’ 
 

Op 12 maart om 19.00 uur organiseert onze school in samenwerking met GGD Brabant-Zuidoost een 
ouderavond met het thema Kinderen en seksualiteit. 
 
Tijdens deze ouderavond zal Ilse Knoops van GGD Brabant-Zuidoost, inzicht geven in de seksuele- en 
relationele ontwikkeling van kinderen. We gaan in gesprek met elkaar over hoe we onze kinderen 
hierbij kunnen begeleiden en welke rol school hierin kan/moet spelen en natuurlijk gaan we in op 
vragen die u zelf heeft. 
 
U krijgt nog een brief met antwoordstrook waarop u aan kunt geven dat u erbij zult zijn.  
Wij verwelkomen u graag. 
  

 

VAKANTIEPRET VOOR ALLE KINDEREN  
 
Eén op de negen kinderen in Nederland 
(en zeker ook in Helmond) groeit op in 
armoede. Wanneer in de zomervakantie 
klasgenootjes uitvliegen naar zonnige 
oorden blijven zij achter.   
 
Onze school werkt samen met de 
Bethlehemkerk en Kerk in Actie aan de 
landelijke actie VAKANTIETAS.  
 

Vorig jaar werden landelijk maar liefst 10.000 kinderen met zo’n tasje verrast. Heel veel blije 
gezichten dus! Kerk in Actie levert vrolijke, kleurrijke tasjes en die tasjes worden gevuld met 
leuke cadeautjes, zoals (buiten-)spullen waarmee de kinderen zich in de zomervakantie 
kunnen vermaken. Denk aan ballen, badmintonspel, stoepkrijt, springtouw enz., maar ook 
een kleurboek, stiften of een vakantieboek. 
 
Binnenkort krijgt u nog een brief mee met een antwoordstroop waarop u aan kunt geven of 
u komende zomervakantie niet op vakantie kunt. U zult dan voor uw kind een vakantietas 
krijgen. 



 

 

VOORLEESKAMPIOEN, Helmondse winnaar is Ethry Rouak van onze school (groep 7B) 

Op dinsdag 18 februari 2020 heeft Ethry uit groep 

7B onze school vertegenwoordigd tijdens de 

voorleeswedstrijd in Helmond.  

Tijdens deze wedstrijd waren verschillende scholen 

uit Helmond aanwezig. In de eerste ronde heeft 

Ethry het opgenomen tegen basisschool Dierdonk, 

basisschool De Goede Herder, St. Trudoschool, 

Silvester Bernadette en Kindcentrum In het hart van 

het Hout locatie Slegersstraat.  

Deze ronde heeft Ethry gewonnen! 

Hierna volgde meteen de finaleronde tussen de winnaars uit drie zalen. De winnaars zaten op de SBO 

de Tourmalijn en Kindcentrum In het hart van het Hout locatie Dolfijnlijn. Hierin heeft Ethry laten 

zien dat hij een kampioen is in voorlezen. Hij heeft de finale gewonnen!  

De Helmondse voorleeskampioen zit op christelijke basisschool De Rank en is Ethry Rouak! 

Persoonlijk vertelde Ethry het volgende: ‘Op het begin was het lastig en was ik enorm zenuwachtig. 

Toen ik de eerste ronde had gewonnen, voelde ik mij minder zenuwachtig. De klas heeft mij enorm 

gesteund tijdens deze wedstrijd. Ik ben heel erg opgelucht dat ik de finale heb gewonnen! Nu ga ik 

ervoor om de volgende ronde ook te winnen!’’ 

Met vriendelijke groet, Denise van der Horst (leerkracht) 

 

Schoolkorfbaltoernooi 

Korfbalvereniging OEC organiseert dit jaar, in samenwerking met Jibb+, een 
schoolkorfbaltoernooi. Deze vindt plaats op 22 april van 14:00 tot 17:00 op het sportveld 
van OEC: Braakse Bosdijk 1a. 
Kinderen van groep 3 tot en met groep 8 kunnen zich hiervoor opgeven. Het wordt een super 
sportieve en gezellige middag waar je kind samen met klasgenoten of vriendjes/vriendinnetjes 
mee kan doen aan een korfbaltoernooi. Jongens en meisjes spelen samen in een team en 
proberen samen zoveel mogelijk te scoren op de korf! 
De teams moeten uit minimaal 5 kinderen bestaan, waarvan minimaal 1 meisje. Teams kunnen 
zich inschrijven viawww.sportencultuurhelmond.nl. Het zou fijn zijn als elk team een 
begeleider/coach met zich meebrengt. Inschrijving is geheel kosteloos en kan tot 15 april! 

  

http://www.sportencultuurhelmond.nl/


 

 

Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 
 

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven 

logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp 

dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als 

kind én als ouder! 

Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op donderdag 5 maart een 

informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.  

 

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. 

De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in 

Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal 

verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.  

Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt 

veranderen. 

 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde 

ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie 

over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om 

het bedplassen aan te pakken.  

 

U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het Catharinaziekenhuis in 

Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 

uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 

 

Aanmelden 

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost 

www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij 

de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 

 

 

                      
 

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) 


