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● school gesloten 
Zoals u wellicht heeft gehoord zullen de scholen in ieder geval gesloten blijven tot 
maandag 8 februari.  
● studiedag 
Op de kalender staat een studiedag gepland voor donderdag 28 januari. Deze zal niet 
doorgaan. Deze dag krijgen de kinderen digitaal les. De noodopvangklas gaat deze dag 
ook gewoon door. 
● rapporten 
Gezien de tijd waarin we zitten, is er besloten om het meegeven van de rapporten te 
verplaatsen naar vrijdag 5 maart. 
● onderwijs op afstand 
Sinds maandag 18 januari krijgen alle kinderen van groep 0 t/m groep 8 digitaal 
onderwijs. We weten hoe moeilijk het voor u is om de kinderen thuis te begeleiden en 
zijn er trots op dat dit zo goed lukt. Wij willen u dan ook bedanken voor uw inzet en 
betrokkenheid!  

 

● noodopvangklas 
Willen de kinderen die gebruik maken van de noodopvangklas hun huiswerk 
meebrengen? Dan kan er op school aan gewerkt worden. Wij willen u nogmaals 
verzoeken om zo min mogelijk gebruik te maken van de noodopvang. 

● Carnavalsvakantie 2021 met Jibb+  (ingezonden stuk) 
Het is weer bijna vakantie, tijd om lekker te gaan sporten met Jibb+! Kom jij meedoen 
met bootcamp, atletiek of midgetgolf? Of ga jij de Jibb+ code als 
eerste kraken? Ook voor de kleinste kids is er van alles te doen, zoals hossen 
& klossen, handbal of guppiesport.   
Kijk op www.jibbplus.nl voor deze en alle andere activiteiten tijdens de 
carnavalsvakantie. Zorg ervoor dat je sportkleding winterproof is, want al onze 
activiteiten zijn buiten!    
Aanmelden kan vanaf maandag 25 januari (9.00 uur) t/m woensdag 10 februari 
2021. Kosten €2,50 per activiteit.  
Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen op Stichting 
Leergeld (www.leergeld.nl/helmond).  
● Swift handbal (ingezonden stuk) 
Juist in deze tijd blijft sport voor kinderen enorm belangrijk. 
Handbalvereniging Swift Helmond wil in dit nieuwe jaar dan ook graag zo veel mogelijk 
kinderen aan het sporten krijgen.    
Om te laten zien hoe leuk en leerzaam de handbalsport is, hebben wij onlangs een 
promotiefilm van onze H en F jeugd (4 tot 8 jaar) gemaakt. In deze film zie je hoe 
kinderen bij Swift Helmond al op jonge leeftijd leren om in teamverband te sporten. De 
eerste handbalvaardigheden worden spelenderwijs ontwikkeld – van vangen, gooien tot 
aan het spelen van wedstrijden.  De video is via de volgende link te 
bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=Jt6UHn0XzhY&t=1s  
Meer informatie over Swift Helmond is te vinden op: www.swifthelmond.nl/lid-worden.  
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