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● Sinterklaasviering 
Maandag 5 december zal het Sinterklaasfeest op school gevierd worden. De sint zal de 
kinderen om groep 1 t/m 5 bezoeken. 
● studiedag 
Dinsdag 6 december is er een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
● parkeren 
Nu het weer slechter wordt, worden de kinderen meer met de auto gebracht en gehaald. 
Wij willen u verzoeken om u auto in de daarvoor bestemde vakken te parkeren. Zodat er 
geen onveilige situaties ontstaan. 
● ouderavond ‘digitaal bewust’ 8 december(ingezonden stuk) 
In samenwerking met Helder Theater krijgen ouders een ludiek kijkje in de digitale 
wereld van hun kinderen. Wat doen zij eigenlijk online en hebben zij daar afspraken 
over? Zijn zij zich bewust van de kansen en de risico’s die de digitale wereld met zich 
meebrengt? 
Datum: Donderdag 8 december 2022 
Tijd: Aanvang 19.30 uur | Start 20.00-21.45 uur 
Doelgroep: Ouders van kinderen tussen 12-18 jaar 
Locatie: ROC Ter AA 
Keizerin Marialaan 2, 5702 NR Helmond Om je aan te melden ga naar 
https://ouderavondplus-digitaalbewust.eventbrite.com/ 
● kerstvakantie 2022-2023 met Jibb+(ingzonden stuk) 
Binnenkort is het weer kerstvakantie en dat betekent tijd voor leuke, sportieve 
activiteiten! Vind je het leuk om lekker te bewegen? Ga dan mee schaatsen in Gemert, 
jachtseizoen spelen en/of Poolen bij Snookertown? Commit gaat met jullie free runnen, 
Avanti gaat turnen en Difesa gaat jullie Taekwondo leren. Wij bieden de activiteiten aan 
voor kinderen uit groep 1 t/m 8 van het (speciaal) basisonderwijs. Bekijk alle activiteiten 
incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan! VOL=VOL. 
Aanmelden kan vanaf maandag 5 december (09.00 uur) t/m woensdag 21 december 
2021. Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere activiteiten. Kunt u de 
bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld 
(www.leergeld.nl/helmond). 
● UrbanMatterz Indoor Edition // 29-1-2023(ingezonden stuk) 
Op zondag 29-1 wordt de parking van We-Jump en KidsPlaza helemaal omgetoverd naar 
een Urban Sports&Culture festival. Er zijn vele urban sports te bekijken en te beoefenen, 
maar je kunt ook genieten van urban culture in de vorm van muziek, dj’s, graffiti, expo’s 
en dance. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om te genieten van lekker eten en drinken 
tijdens ons festival.  
Sports: BMX, skateboard, skate, steps, freerunning, trampoline, 3x3 streetball, 
streetsoccer 
Culture: Dance, music, graffiti workshops, expo, food & drinks  
Voor 2,50 euro per persoon (zowel kinderen als ouders betalen entree voor de hele dag) 
zijn alle onderdelen vrij toegankelijk. Inschrijven voor de workshops kun je ter plekke, 
gedurende de hele dag doen. 
Het is mogelijk om entree aan de deur te betalen, of om je entree vooraf al aan te 
schaffen via https://www.sportencultuurhelmond.nl/activiteit/304821/29-januari-
urbanmatterz-indoor-sports-culture.     
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