
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Samenwerking met  KC Dik Trom en KDV Villa Vrolijk 
Tijdens de coronaperiode hebben we helaas weinig activiteiten kunnen ondernemen samen met de peuters 
van Villa Vrolijk en Dik Trom maar gelukkig kunnen we de samenwerking weer oppakken. De oudste peuters 
zullen af en toe komen spelen met de kleuters op het schoolplein. Ze komen ook een keertje in de 
kleutergroep om naar een verhaal te luisteren of een spelletje te spelen. Daarnaast zal een 
bewegingsdocent van Spring, Zoey van Lierop,  op een aantal maandagen de speelzaal gebruiken voor 
bewegingslessen met peuters. Hierbij mogen steeds enkele jongste kleuters aansluiten.  
In de loop van het schooljaar zullen er mogelijk nog andere activiteiten georganiseerd worden. Op deze 
manier kunnen de peuters alvast kennis maken met de basisschool en zorgen we ervoor dat de overgang 
soepel kan verlopen. 

 
Nieuwsflits MR 
Op 16 september en 28 september j.l. zijn de eerste bijeenkomsten van de MR (Medezeggenschapsraad) 
geweest. De eerste bijeenkomst was een training onder leiding van Henk Nieborg van het CNV. We hebben 
het o.a. gehad over onze rechten en plichten. Tevens zijn al onze verplichte documenten tegen het licht 
gehouden. Deze zijn aangepast en besproken tijdens de tweede bijeenkomst. In deze bijeenkomst zijn ook de 
versoepelingen binnen school (Corona) en het locatiebeleid de revue gepasseerd. Tevens is er een nieuwe 
voorzitter gekozen; Ilse de geus. We wensen haar veel succes en plezier als voorzitter van onze actieve en 
betrokken MR.  
Op de website en in de Basisschoolapp is meer informatie terug te vinden over de MR.  
 

Opening kinderboekenweek 
Woensdag is op beide locaties de jaarlijkse Kinderboekenweek geopend. Studenten van de Kempel hebben dit 
keer in de aula’s voor een leuke opening gezorgd. De leerkrachten beeldden hierbij ook allemaal een beroep 
uit. Aansluitend vond er in elke groep een workshop plaats. Voor elke groep was er een passende activiteit 
helemaal in het thema: Worden wat je wil! en de Kinderboekenweek. 
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Kennismakingsactiviteit groepen 8 
Vrijdag 1 oktober hebben de kinderen van de groepen 8 een heerlijke sportdag gehad. Samen met de 
groepen 8 van OBS Brandevoort waren we op sportpark sv Brandevoort, waar Het Carolus Borromeus 
College deze dag had georganiseerd. Leerlingen van 4 VWO en LO2 hebben leuke spellen geregeld en de 
kinderen geweldig begeleid. Leuk om te zien dat deze samenwerking zo soepel verliep. Er is op allerlei 
fronten fijn en sportief tegen en met elkaar gestreden. Gelukkig waren de weergoden ons ook goedgezind 
en bleef het de hele dag droog. Er was af en toe zelfs een zonnetje. 
Na afloop van deze sportieve dag hebben we met onze leerlingen nog een heerlijk ijsje gegeten. Het was 
een geslaagde dag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Even voorstellen 
Mijn naam is Yana Damen en ik ben 20 jaar oud. In mijn vrije tijd ben ik graag 
bezig met fitness en wandelen met de hond. Dit jaar ben ik begonnen aan de 
PABO in Helmond. Het eerste half jaar van dit schooljaar loop ik iedere 
dinsdag en af en toe een hele week stage in groep 5B. Ik heb ontzettend veel 
zin om hier het vak te leren. 

 
 
 
Nieuws van de bibliotheek op school 
Met ingang van dit schooljaar gaan we als school meer samenwerken met de 
Bibliotheek. Dit betekent onder andere dat kinderen nu boeken kunnen 
reserveren en die op school op kunnen halen. Hoe werkt dit?  
Via www.bibliotheekhelmondpeel.nl of via de Bieb-app 
(https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/klantenservice/bibliotheekapps/iguana-bibliotheekapp.html ) kun je 
een titel opzoeken. Door vervolgens te klikken op reserveren kun je met het lenersnummer van de pas en de 
geboortedatum inloggen in het bibliotheeksysteem en de reservering plaatsen. 
Het gereserveerde boek wordt op school geleverd en via e-mail ontvang je bericht dat het boek daar klaar 
staat. Elke woensdag om 12.30 uur is de Bibliotheek op School open en kunnen gereserveerde boeken 
opgehaald worden.  Het boek kan weer ingeleverd worden in de BoS en wordt van daaruit weer 
teruggestuurd naar de Bibliotheek waar het vandaan komt. 
Op deze manier kunnen onze leerlingen gemakkelijk gebruik maken van de hele collectie van de Bibliotheek 
Helmond-Peel! 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/klantenservice/bibliotheekapps/iguana-bibliotheekapp.html


 

 
 
Jibb+ beweegboost – een boost voor de motoriek van jouw kind!  
Zit jouw kind in groep 2 of 3 en houdt het van bewegen en spelen? Kom mee doen met de Jibb+ 
Beweegboost!  Elke week worden er leuke gevarieerde beweeglessen verzorgt waarin plezier voorop staat. 
Intussen leert jouw kind alle vaardigheden van bewegen. Zo gaan we rollen, 
springen, gooien, mikken, schoppen, zwaaien, balanceren en nog veel meer! Geef 
de motoriek van uw kind ook een ‘boost’ en kom met ons meedoen! 
Locatie: Gymzaal Hobostraat – dinsdag 15.30-16.30 uur – Kosten: €10,00 voor 
10 lessen – start na de herfstvakantie 
Aanmelden: 
https://www.sportencultuurhelmond.nl/activiteit/214470/beweegboost-van-jibb  
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