
 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

Speelplaats aan de Schutsboom 
 

De laatste maanden hebben we steeds meer overlast van blowende 
hangjongeren op het schoolplein. Daarover is contact geweest, met het KDV, 
buren, jongerenwerkers, gemeente en de politie. De inzet van eenieder is, om 
de komende weken “onze omgeving” minder aantrekkelijk voor ze te maken 
en ze naar de nieuwe “ hangplekken”  voor de jeugd te krijgen. Deze 
units/hangplekken zijn twee weken geleden geplaatst aan de Broederwal bij 
het station en het sportpark. Dat betekent ook dat er extra “ verboden 
toegang-bordjes” bij de ingangen van het schoolplein komen en de poorten 
vanaf 18.00 uur of eerder wanneer er niemand meer op school is, op slot 
moeten. Vervolgens gaat er extra gehandhaafd en direct geverbaliseerd 
worden.  
We vinden het enorm jammer dat dit nodig is en de poorten zullen mogelijk 
nog wel eens ten gevolge van vernieling open staan. We willen u echter 
vragen om voorlopig uw kinderen na het sluiten van de poorten niet meer 
op het schoolplein te laten spelen. 

 

 
 

Brief versoepelingen 
Naast het Vaandel ontvangt u vanmiddag ook nog een brief over de versoepelingen vanaf 26 juni in relatie 
tot onze onderwijsorganisatie. 
Een van de meest belangrijke wijzigingen is de aanpassing in schooltijden. Voor het brengen en halen  
gelden vanaf volgende week weer de reguliere aanvangs- en eindtijden. Tussen  08.20 uur en 08.30 uur 
gelden de gebruikelijke inlooptijden. De school begint voor alle kinderen om 8.30 uur. De eindtijd is om 
15.00 uur/ 12.30 uur. Het is niet de bedoeling dat ouders mee naar binnen komen omdat dan de 1,5 meter 
afstand niet gegarandeerd kan worden. Op het schoolplein hoeft dit echter geen probleem te zijn.  
 

Formulieren 
Bij de start van uw kind krijgen de kinderen een envelop mee naar huis met  
gegevens om te controleren. 
We hebben opgemerkt dat we nog niet alle enveloppen retour hebben gekregen. 
Graag zouden wij deze nog retour willen ontvangen. 
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Belangrijke mededeling 

Verslag 
Vandaag ontvangen de kinderen 
van de groepen 2 t/m 7 hun 2e 
verslag. De kinderen van de groepen 
8 krijgen dit op maandag 19 juli. 

 
 

 
 

 

‘t Vaandel 
 



 

 
Kampbeleving groepen 8 
Onze groepen 8a, 8b en 8c hebben deze week aan aangepast schoolkamp gehad. Elke groep is gedurende 
1,5 dag op de kamplocatie geweest. Na een mooie  fietstocht, onder andere over de Strabrechtse Heide, en een 
aantal opdrachten kwamen de kinderen aan op de kamplocatie ’t Uilennest in Geldrop. Hier hebben de kinderen een 
aanbod gehad van allerlei leuke spelvormen, sportactiviteiten en overige activiteiten. Na de 1e dag zijn we  ’s avonds 
op de fiets weer terug naar huis gegaan.  Op de volgende ochtend zijn we weer teruggefietst naar de kamplocatie via 
een kortere route.  Tot het middaguur hebben we daar de bovengenoemde activiteiten voortgezet. 
Op andere dagen in deze week hebben de kinderen op school of in de omgeving van school ook leuke dingen gedaan 
zoals een Outdoor lasergame en een djembé-sessie van een slagwerkdocent van Stadsharmonie Phileutonia.  
Een afscheidsweek die wel anders is geweest dan we graag hadden gehad. We hopen echter dat de kinderen toch 
terug kunnen kijken op een mooie week.       
 
Foto- impressie van de verschillende groepen.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw in Brandpunt Brandevoort: kies je instrument voor een “we 
mogen weer prijsje” 
 

Voor de vakantie nog lekker even onderdompelen in muziek? Dat kan tijdens de 
speciale korte versie van KIES JE INSTRUMENT! Gedurende 3 lange lessen probeer je de 
instrumenten uit; je speelt, je luistert en je voelt of het bij je past. Blazen, tokkelen, strijken, roffelen… wat lijkt jou 
leuk? Klarinet of toch gitaar? Misschien piano…. of trompet ! Maar slagwerk is ook wel erg gaaf…   
Elke les maak je kennis met instrumentengroepen: een les slagwerk en toetsinstrumenten, een les snaarinstrumenten 
en een les blaasinstrument voor leerlingen uit groep 4 en 5 van de basisschool. 
Dit alles voor een zonnig prijsje van 30 euro voor 3 lange lessen van anderhalf uur. Ben jij er ook bij? 
Schrijf je in voor de cursus op: 
 
donderdag 1, 8 en 15 juli 16.30-17.00 uur 
Locatie ’t Brandpunt, Biezenlaan 29, Brandevoort-HelmondKun je niet op donderdag? Kijk dan voor andere leslocatie 
of om aan te melden op:  
 
www.kunst-kwartier.nl  
Stichting Leergeld: kinderen van ouders/verzorger die de financiële middelen niet hebben om kinderen te laten 
deelnemen aan culturele activiteiten kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. Meer informatie 
www.leergeld.nl/helmond 

 
 
 
 

http://www.kunst-kwartier.nl/
http://www.leergeld.nl/helmond


 

Ben jij al ingeschreven voor de Zomerse Sportinstuif?!  
 
Heb jij zin in een sportieve start van jouw zomervakantie? Doe dan met ons mee!  
In de eerste week van de zomervakantie (26 t/m 30 juli) organiseren wij de Zomerse Sportinstuif! Op 
drie locaties in Helmond wordt er iedere dag een sportieve activiteit georganiseerd voor groep 1 t/m 8, 
waarbij plezier voorop staat! Je kunt zelf kiezen op welke dag(en) en tijd(en) je mee wil doen!  
Tijd: van 10:00-12:00 uur of van 13:00-15:00 uur (in de middag overal nog genoeg plekken vrij!).  
Locaties: Handbalvereniging Swift, Mulo Baseball en HVV Helmond.  
Thema’s: sport van de locatie (handbal/honkbal/voetbal), Olympische Spelen, survival, zeskampspelen en de finaledag.   
Kosten: €2,50 per dagdeel.   
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.jibbplus.nl. Aanmelden kan van 7 juni t/m 12 juli. Vol=Vol. 

Kun je de bijdrage voor de Zomerse Sportinstuif niet betalen, dan kun je een beroep doen op Stichting Leergeld  

(www.leergeld.nl/helmond). 

Wij hebben er zin in, tot dan! 

  

 

 

http://www.jibbplus.nl/

