
 

INFOBRIEF 9, oktober 2019. 
 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Wat gaat het toch snel. Nog een paar dagen en dan is het alweer herfstvakantie.  

Na de herfstvakantie is er meteen een studiedag voor de leerkrachten dus de leerlingen worden 

(pas) weer verwacht op dinsdag 22 oktober. 

Er is weer veel nieuws voor u in deze infobrief. Ik wens u veel plezier met het lezen ervan. 

 

Nieuws uit de ouderraad 

Inmiddels hebben we als ouderraad onze eerste vergadering van het nieuwe schooljaar achter de rug 

en zijn we, samen met de leerkrachten, begonnen met de voorbereidingen van de activiteiten die de 

komende maanden op school zullen plaatsvinden waaronder het Sinterklaasfeest.  

Ook is de brief m.b.t. de jaarlijkse ouderbijdrage verspreid onder de (oudste) leerlingen. We hopen 

dat u deze brief in goede orde heeft ontvangen.  

Als ouderraad vertegenwoordigen wij alle ouders/verzorgers van de Rank en staan we open voor 

vragen en opmerkingen over het schoolgebeuren in algemene zin. Heeft u dus een vraag of wilt u iets 

delen, neem dan gerust contact met ons op via ouderraad@rankhelmond.nl. 

 

Sinterklaaskasteel 

Goed nieuws! We hebben de bevestiging dat de groepen 3 
het Sinterklaaskasteel kunnen bezoeken. 
 
Wat zullen de leerlingen weer een plezier gaan hebben. De 
leerlingen uit groep 3 krijgen van hun leerkracht nog de 
informatie over vertrektijden etc. 
 
Groeten van de Sint-commissie 
 

 
Oproep werkgroep verkeer. 

Verkeersveiligheid vinden wij erg belangrijk. Daarom besteden we aandacht aan verkeerseducatie op 

school. De werkgroep verkeer zet zich in voor alles wat met verkeer te maken heeft op school. Zowel 

in de les, als bijvoorbeeld het veilig naar school komen.  

Ook ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Wij zijn daarom op zoek naar ouders die zich aan willen 

sluiten bij de werkgroep verkeer. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat onze kinderen veilig deel 

kunnen nemen aan het verkeer. Dus: denkt u graag met ons mee, of wil u graag Neem dan contact 

op met Juf Wendy (janssen@rankhelmond.nl ) of juf Eveline (zonneveld@rankhelmond.nl)   

Graag reageren vóór 1 november. 
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Wat doen we bij ziekte van een leerkracht? 
 
Helaas is ook bij ons op school wel eens een leerkracht ziek of afwezig i.v.m. andere zaken. Het is dan 
moeilijk om vervanging te vinden. Hierover wordt veel gesproken in het nieuws, er is een groot 
tekort aan leraren. 
 
De directie is hierover in gesprek geweest met de leerkrachten en net als vorig jaar willen we het 
onderwijs zo goed mogelijk door laten gaan, ook als er (onverwacht) een leerkracht niet aanwezig is. 
Want leerlingen naar huis sturen als er een leerkracht afwezig is willen we echt pas doen als er 
helemaal geen andere oplossingen meer zijn.  
 

De oplossing die we hebben bedacht is dat er groepen worden 
samengevoegd wanneer er een leerkracht afwezig is. Op deze manier 
kunnen we toch onderwijs geven aan de kinderen. Voor de leerlingen is 
het prettig, want zij zien geen “vreemde” voor de klas. Vorig schooljaar is 
dat ook al meerdere keren gebeurd en de reacties van ouders waren erg 
positief. Daar zijn we blij om. 

 
Wellicht bent u door de leerkracht van uw kind(eren) al op de hoogte gebracht over de 
groepsverdeling of plan van aanpak bij ziekte of afwezigheid. Mocht u hier vragen over hebben, loop 
gerust binnen. 
 
Medezeggenschapsraad 
Op dinsdag 17 september is de Medezeggenschapsraad weer bij elkaar gekomen voor een 

vergadering. We hebben het arbobeleidsplan en het veiligheidsplan besproken. Ook heeft Manny 

met ons het financiële plaatje van de school doorgenomen en hierover uitleg gegeven. We hebben 

de vergadering afgesloten met het afscheid van Ellen Veldhuis. We vinden het erg jammer dat ze de 

MR heeft moeten verlaten. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe leden voor de ouder geleding van 

de MR. Gaat u graag wat dieper in op wat er in en rondom de school speelt?  

Kunt u ons helpen om diverse onderwerpen vanuit het perspectief van ouders te belichten?  

U bent van harte welkom om bij een MR-vergadering aan te sluiten, om te kijken of u lid zou willen 

worden. Heeft u interesse? Stuur een mailtje naar juf Aukje, dommelen@rankhelmond.nl of juf 

Annemarie, geus@rankhelmond.nl  

Bethlehemkerk 
In de Bethlehemkerk was er afgelopen zondag weer een kerkdienst “Kind op schoot”. Er is, behalve 
de kerkdiensten op zondag, veel meer te doen in de kerk. Kijk maar eens op 
https://helmond.protestantsekerk.net/agenda 
 
 
Helmond gaat voor een permanente pumptrack! 
Ben jij ook zo enthousiast over pumptracks en zou je het helemaal fantastisch vinden als er een 
permanente pumptrack in Helmond wordt aangelegd!? Teken dan de petitie om je steun te laten 
blijken op: https://www.pumptracks.nl/petitie/helmond/  
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Herfstvakantie met Jibb+ 

Wat een heerlijk vooruitzicht: de 

herfstvakantie staat alweer voor de 

deur!  

Ook dit jaar zorgt Jibb+ weer voor 

supergave, stoere, maar vooral 

sportieve activiteiten tijdens jouw 

herfstvakantie. Denk bijvoorbeeld 

aan skateboarden, trampoline 

springen, ijshockey en 

kunstschaatsen, archery tag, 

meidenvoetbaltoernooi en nog veel 

meer! Ook kun je met vrienden en 

vriendinnen meedoen aan het 

schoolhandbaltoernooi op 

donderdag 17 oktober.  

Ook dit jaar hebben we speciale 

activiteiten voor peuters (2-4 jaar) 

en voortgezet onderwijs (klas 1 en 

2)! Kijk op onze website voor het 

volledige programma: 

www.jibbplus.nl.  

Dus grijp je kans en ontdek jouw 

sport. Tot ziens in de herfstvakantie! 

 

2e hands  SPEELGOED- & KINDERKLEDING BEURS 

Op zondag 20 oktober a.s. van 11.00 uur tot 15.00 uur in wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 123, Helmond 

    

    
ENTREE GRATIS! (Geen tafels meer vrij) 

Voor meer informatie bel of app Miranda 06-22901053 of Anita 06-10139067  

  

http://www.jibbplus.nl/


 

 

 

 

 

• Heb jij wel eens insecten geproefd? 

• Hoe leven/wonen/werken mensen in een ander land ver van Helmond? 

• Kun je van afval iets moois maken? 

• Kun je met een rolstoel of scootmobiel overal zonder problemen naar 

binnen? 

 

Op de FairTrade en Global Goals markt in het centrum van Helmond krijg je 

onder andere op deze vragen antwoorden én kun je insecten proeven. 

 

Ruim 30 deelnemers laten elk op hun eigen wijze zien hoe zij bijdragen aan de 

Global Goals van de Verenigde Naties.  De thema’s zijn FairTrade, duurzaam, 

recycling, hergebruik van grondstoffen, ontwikkelingssamenwerking en nog veel 

meer. 

Een van de deelnemers is het WereldPaviljoen uit 

Steyl. Het Wereldpaviljoen is ervaren, beleven en doen 

voor het hele gezin. Beleef het dagelijks leven en de 

cultuur van Nicaragua en Ghana met films, games, 

Virtual Reality simulatie, muziek en workshops. Wat is 

nu mooier dan kennis te maken met dit interactief 

beleefcentrum gewoon hier in Helmond.   

 

De markt is van 12-17 uur op zondag 27 oktober. 

 
 

  



 

Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat is op te lossen  

s’ Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij 

vriendjes, bang voor vieze reuk. Zindelijkheidsproblemen bij 

kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van 

kwaad tot erger.  

Met de juiste aanpak zijn deze problemen thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD 

informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor ouders van kinderen in de 

basisschoolleeftijd.  

Zindelijk zijn 

Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen 

naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. Bij ongeveer 7% van 

de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen 

vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als 

de ouders.  

Infoavonden 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12 

november een avond over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders 

van jonge kinderen met poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een specialist.  

Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden verschillende 

manieren en praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken.  

Praktisch 

De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de 

Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers). 

De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in 

Eindhoven.  

Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 

22.00 uur en de kosten zijn 3 euro. 

Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website www.ggdbzo.nl.  
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Leren met LEV biedt diverse 
groepstrainingen aan voor kinderen, 
jongeren en opvoeders.  
 
Groepstrainingen bieden het voordeel dat 
deelnemers van elkaar leren door kennis 
en ervaringen met elkaar te delen.  

 
De trainingen worden door professionals gegeven en zijn doorgaans kosteloos. In de bijlage van deze 
infobrief kunt u lezen wat het aanbod voor de komende maanden is.  
Daarnaast zijn er ook trainingen of cursussen voor volwassenen. Ook daarover is een bijlage 
toegevoegd aan deze infobrief. Aanmelden en meer informatie op www.lerenmetlev.nl  
 
 
 

 

http://www.lerenmetlev.nl/


 

 

SWIFT 
SCHOOLHANDBAL TOERNOOI

MELD JE AAN OP

www.sjorssportief.nl

Donderdag 17 oktober 20199.00-12.00 uur groep 3-4-513.00-16.00 uur groep 6-7-8

Wie gooit het hardst?

Win jij onze snelheidstest…



 

 

Beleef de Nacht van Cultuur 
Save the date voor een avontuur in het donker! Want op zaterdagavond 12 
oktober slaan De Cacaofabriek, Het Speelhuis, Kunstkwartier, Bibliotheek 
Helmond-Peel en Museum Helmond de handen ineen voor een gezamenlijke 
Nacht van Cultuur. Iedereen is welkom van 19.00-00.00 uur, en de toegang is 
gratis. 

 

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 ervoor 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) 

www.helmond.nl/socialeteams 

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) 

http://www.helmond.nl/socialeteams
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