
 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
 

 
Verdeling kinderen ten gevolge van de verandering in het 
locatiebeleid 

Eerder deze week hebben de ouders/verzorgers van de kinderen van de 
groepen 1-2 en 3, ïnformatie gehad omtrent de verandering in ons 
locatiebeleid en de consequenties voor de verdeling van de groepen. 

Na de argumenten die we van u als ouders hebben gehoord en intensief 
intern overleg, o.a. met de MR, is er voor gekozen om de kinderen van 
locatie Stepekolk en de kinderen uit de groepen 1-2 en 3 van de 
Schutsboom zoveel als mogelijk bij elkaar te houden en niet voor een 
geheel nieuwe samenstelling te kiezen. Concreet betekent dat: 

- De kinderen van de groepen 1 uit alle huidige groepen 1-2, die 
volgend schooljaar naar groep 2 gaan, blijven zoveel als mogelijk 
bij elkaar. 

- De kinderen van de groep 2 uit alle huidige groepen 1-2, die 
volgend schooljaar naar groep 3 gaan, blijven zoveel als mogelijk 
bij elkaar. 

- De kinderen van de groep 3 uit de huidige groep 2-3 op de 
Stepekolk, die volgend schooljaar naar groep 4 gaan, blijven bij 
elkaar. 

- Een aantal kinderen van de huidige groep 3 op de Schutsboom 
gaan naar de bovenstaande groep. Natuurlijk wordt er hierbij goed 
gekeken naar de samenstelling van deze groep kinderen. Dat zal 
weloverwogen gebeuren. 

Daarnaast vinden we het belangrijk om te benadrukken dat alle 
parallelgroepen zoveel mogelijk naast elkaar worden gesitueerd. Zo zijn er 
volop mogelijkheden tot samenwerken. Tevens is het onze intentie om  
gelijke pauzemomenten in te plannen voor de parallelgroepen.  

Wij willen u eind mei, begin juni informeren over de groepssamenstelling 
en welke leerkrachten aan welke groepen zijn verbonden. 

Wanneer u het op prijs stelt om omtrent dit onderwerp individueel met ons 
in gesprek te gaan, plannen we graag een afspraak met de leerkracht of de 

directie. 
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Koningsspelen 2021 
Op 27 april 2012 is het weer zover! 
Koning Willem-Alexander viert dan zijn verjaardag. Dit keer komt hij met zijn gezin 
naar Eindhoven en neemt in een studio deel aan een speciale online tv-uitzending, 
waarin Brainport Eindhoven zich presenteert met het thema " Kennismaken." Wij 
zijn als school natuurlijk apetrots dat wij ook regelmatig aan allerlei Brainportactiviteiten in deze regio kunnen 
deelnemen. Onze kinderen zullen namelijk voor een deel de toekomstige generatie techneuten zijn! 
Onze school neemt elk jaar deel aan de Koningsspelen. Vorig jaar zijn die door Corona helaas niet doorgegaan. Dit 
jaar mogen wij als werkgroep gelukkig wel iets organiseren en zullen we ervoor zorgen dat de 
Koningsspelen  Corona-veilig kunnen verlopen. Het zal dit jaar dus een alternatief programma zijn, zonder hulp van 
ouders en zonder sportdag op de sportvelden in Stiphout. 
We hebben op beide locaties survivalbanen en een springkussen geregeld die geschikt zijn voor de onderbouw- 
midden- en bovenbouw. Alle groepen komen aan de beurt in een Corona-veilig rooster.  
Daarnaast maken we op Koningsdag natuurlijk gebruik van de beweegactiviteiten van JIBB+. Zij hebben speciaal voor 
Koningsdag een online programma gemaakt. Voor iedere groep zijn een aantal sportieve clinics beschikbaar die iedere 
leerkracht in de eigen groep met de kinderen kan doen. 
Ook is er in elke groep de mogelijkheid om te knutselen, zodat we allemaal iets creatiefs/ technisch kunnen maken 
voor onze koning Willem - Alexander. 
Bovendien gaan we dansen op het nieuwe Koningslied van 2021 genaamd: "Zij aan zij!"  
Wij hebben er heel veel zin in. Jullie ook? 
Groetjes van de Koningsspelen-werkgroep. 
 

Gevonden voorwerpen 
Aangezien het bijna vakantie is en ook de kledingactie op 26 mei voor de deur staat, 
willen wij de gevonden voorwerpen weer gaan opruimen. 
Mist u iets thuis? Laat de kinderen dan op school even goed kijken in de bak met 
gevonden voorwerpen. In de vakantie wordt deze weer leeg gemaakt. 

 
Helmond Hangout 
Helmond Hangout is een succesvol, vernieuwend, educatief en sociaal project wat loopt van 22 maart tot en met 30 
mei 2021. Het project wordt georganiseerd door Stichting Helmond City Events, diverse lokale ondernemers, Helmond 
Marketing en Gemeente Helmond ( vanuit het project Jeugdvriendelijke stad ). 
Er wordt samengewerkt met tientallen Helmondse bedrijven, instellingen en organisaties. Een overzicht hiervan is te 
vinden onder onderstaande link: 
Partners – Helmond Hangout (helmond-hangout.nl) 
Helmond Hangout is hét platform met online activiteiten voor kinderen en jongeren uit Helmond. Tot eind mei kunnen 
jongeren hier helemaal gratis de leukste online events, workshops, demo’s, Q & A’s, games en nog veel meer andere 
activiteiten boeken. Daarnaast telt het volgen van bepaalde hangouts ook als maatschappelijk stage-uur (MaS) voor 
leerlingen van bepaalde middelbare scholen. 
Het is voor de jongeren uit Helmond juist nu van groot belang dat de workshops (hangouts) voor zoveel mogelijk 
kinderen en jongeren uit Helmond toegankelijk zijn. In deze coronaperiode waarin er voor de jeugd helaas erg weinig te 
doen is zijn deze gratis activiteiten een welkome aanvulling. 
  
Op www.helmond-hangout.nl boek je als jongere uit Helmond helemaal gratis de leukste online activiteiten. De 
hangouts zijn onderverdeeld in drie categorieën: 6 t/m 12 jaar, 13 t/m 18 jaar en alle leeftijden. Voorbeelden van 
hangouts die geboekt kunnen worden: 

• Virtuele tour en Q&A met de Politie Helmond 
• Kickbokstraining en Q&A met Nieky en Geraldo Holzken 
• Koken met Jermain de Rozario en zijn kinderen 
• Workshop songwriting met Dave Vermeulen 
• Workshop armbandjes maken met BBOX Bijoux 
• En nog veel meer activiteiten 

• Bekijk het hele aanbod op www.helmond-hangout.nl 

https://www.helmond-hangout.nl/partners/
http://www.helmond-hangout.nl/
http://www.helmond-hangout.nl/


 

  
  

 

 


