
 

 

 
 
 
 

 

Corona 
Het aantal besmettingen neemt toe. Dit werd ook verwacht. We zien een stijging bij de kinderen maar 
ook bij de leerkrachten. Dat vraagt veel van onze flexibiliteit bij de vervanging. De vacature die we uit 
hebben staan, hebben we nog steeds niet in kunnen vullen. Dit betekent dat er bijvoorbeeld meerdere 
mensen in één week voor de groep staan, een bepaald aanbod niet doorgaat of een 
onderwijsassistent lesgeeft. We hopen op deze manier te voorkomen dat de groepen niet bezet zijn maar zien ook dat 
we als organisatie erg kwetsbaar zijn. 
 
Voor de meeste kinderen geldt wanneer ze positief getest zijn, dat ze 5 dagen in quarantaine gaan. Gedurende die 5 
dagen kunnen ze dan gebruik maken van het aanbod in Cloudwise. Er staan standaard taken klaar waar kinderen aan 
kunnen werken. Op dat moment gaan we géén extra boeken/schriften meegeven en/of online instructie verzorgen. Dit 
om de werkdruk voor de leerkrachten behapbaar te houden. Mochten er op termijn andere richtlijnen volgen, dan zullen 
we deze communiceren. Samen met de Medezeggenschapsraad ontwerpen we momenteel plannen van aanpak voor de 
mogelijk verschillende scenario’s voor de komende tijd.   
 

Ouder-kindgesprekken 
In week 41 en 42 vinden de ouder-kindgesprekken plaats op school. Het doel van deze gesprekken is dat we samen 
met uw zoon/dochter en ouders in gesprek gaan over de talenten van kinderen en waar ze nog in willen groeien. 
Uiterlijk maandag 3 oktober ontvangen jullie van de groepsleerkracht een planning van de ouder-kindgesprekken.  
Zoals eerder gecommuniceerd zijn we vanaf dit schooljaar gestart met Mijnrapportfolio. Hierin wordt o.a. het ouder-
kindgesprek vastgelegd. Deze digitale verslaglegging wordt opengesteld voor jullie als ouders op vrijdag 4 november. Op 
die dag krijgt uw zoon/dochter een flyer mee naar huis waarop de gebruiksaanwijzing staat hoe je moet inloggen in 
Mijnrapportfolio.  
Voor de kinderen die net zijn gestart op school zal er eerst een 6-wekengesprek plaatsvinden. Dit is een gesprek met 
alleen de ouders. Na een half jaar onderwijs zal er pas gestart worden met Mijnrapportfolio.  
 
 

Basisschoolapp  
 

 
• Leerkrachten selecteren bij het aanmeldverzoek voor ouderhulp alleen de betreffende groep. U vindt dus in de 

jaarkalender enkel schoolactiviteiten en activiteiten voor de eigen groep. Het is helaas niet mogelijk om de 
complete jaarkalender in een keer in uw digitale agenda op te slaan. Gedurende het jaar worden er ook 
activiteiten toegevoegd. Hiervan wordt u natuurlijk op de hoogte gebracht.  

• Wanneer de instellingen van uw telefoon op Engels staan wordt de Basisschoolapp automatisch in het Engels 
weergegeven. 

• Het loont om de tijdlijnfunctie aan te zetten. Zo heeft u minder kans om berichten te missen en ziet u alles 
overzichtelijk op een rij.  
Stap 1 Open de school app en klik linksboven op het tandwiel.  

• Stap 2 In het ‘Instellingen’ menu klik je op ‘Tijdlijn’.  
• Stap 3 Vervolgens kun je kiezen op de optie ‘Tijdlijn inschakelen’ aan of uit te zetten. 
• Als de keuze is gemaakt, klik rechtsonder op ‘Klaar’. Er verschijnt een scherm om de keuze definitief te maken. 

Klik op ja of nee. 
• Mocht een bepaalde tegel niet werken dan is het verstandig de app opnieuw te installeren op uw telefoon.  
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Kinderboekenweek 

Van 5 t/m 16 oktober vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek weer plaats. Het thema van dit jaar is Gi-ga-groen! 
In deze periode wordt er in elke klas extra aandacht besteed aan lezen/leesmotivatie. Leuk om thuis ook wat 
activiteiten te doen rondom lezen, lees een keer extra voor, bezoek de bibliotheek of praat eens met je kind over het 
boek wat hij/zij gelezen heeft. Op beide locaties zijn extra boeken geleverd vanuit de bibliotheek Helmond m.b.t. dit 
thema. 
Op woensdag 5 oktober wordt de kinderboekenweek feestelijk geopend. Studenten van de Kempel zorgen voor een 
leuke openingsactiviteit voor de kinderen en daarna verzorgen ze diverse workshops in de groepen. 
 

Jibb+ 

Sportaanbieders Over een paar weken is het alweer zo ver, de herfstvakantie! Dit betekent natuurlijk 
veel sporten en bewegen met Jibb+. Samen met verschillende sportaanbieders is er weer een leuk 
aanbod met sportactiviteiten voor kinderen van groep 1 t/m groep 8. Vanaf 3 oktober 20.00 uur kan jij je inschrijven 
voor onze leuke activiteiten. 

Tijdens de herfstvakantie is er de mogelijkheid om een nieuwe sport te ontdekken! Zwem je graag dan kun je deze 
vakantie synchroonzwemmen. Of duik je liever op de grond dan is een keepersclinic bij Helmond Sport voor jou zeer 
geschikt. Hou je meer van schoppen in plaats van de ballen tegenhouden dan moet je zijn bij de kickboksles. Verder 
bieden we ook weerbaarheid aan, laat zien wie je bent! Ben je goed in ballen gooien en vangen dan is een handbal 
training de plek waar je moet zijn. 

Kijkje op de boerderij 
Ook dit schooljaar is er een mogelijkheid om een kijkje te nemen op de boerderij. Hier leer je allemaal leuke dingen, 
bijvoorbeeld dingen ontdekken over kalveren en koeien. Misschien kom je wel te weten wat voor producten er 
allemaal gemaakt kunnen worden van de dingen op de boerderij. Vind jij het interessant en houd je van dieren dan is 
een kijkje op de boerderij echt iets voor jou! Schrijf je snel in want vol=vol. 

JIBB+ 
Vanuit Jibb+ organiseren wij zelf natuurlijk ook super leuke activiteiten. Ben jij een echt PAW Patrol fan en zit jij in 
groep 1 of 2, schrijf je dan in voor deze leuke activiteit. Zit jij in groep 3 t/m 8 en vind jij het leuk om met jouw team 
de vlag te veroveren? Dan is ‘capture the flag’ de activiteit die jij samen met onze toppers van Jibb+ moet 
spelen.Schrijf je in! 
Op maandag 3 oktober om 20:00 uur start de inschrijving voor de activiteiten op de website van Jibb+ 
(www.jibbplus.nl). Kosten zijn €2,50 per activiteit (m.u.v. We-Jump en Kijkje op de boerderij). Mocht je de activiteit 
niet kunnen betalen, dan kun je een beroep doen op stichting Leergeld. 

Bijlage: 
Jibb + herfstvakantie 
Sportkamp Helmond herfstvakantie 

https://www.jibbplus.nl/

