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● schoolreisje 
Morgen 18 oktober gaan we met de hele school op schoolreis. Alle kinderen worden op de normale 
tijd (8.30 uur) op school verwacht. We gaan er een leuke dag van maken. 
● studiedag 
Woensdag 19 oktober is er een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
● herfstvakantie 
Vrijdag 21 oktober om 12.30 uur begint de herfstvakantie. De vakantie duurt tot en met 
vrijdag 28 oktober. School begint weer op maandag 31 oktober. Wij wensen iedereen 
een hele fijne vakantie. 
● Jibb+ (ingezonden stuk) 
Jibb+ heeft een uitgebreid sportprogramma ontwikkeld voor tijdens de herfstvakantie. 
Deelnemen kan al tegen een kleine vergoeding. Het hele programma vind je 
hier: Activiteitenoverzicht (sportencultuurhelmond.nl) (in nieuw tabblad openen) 
En wist je dat er ook een Speel- en Beweegkaart is gemaakt voor kinderen tussen de 
0-4 jaar oud? Deze is het hele jaar te gebruiken en hier te vinden: Speel- en 
Beweegkaart - Jibb+ (jibbplus.nl) 
 ● ouderbijeenkomsten scheiden wat nu? (ingezonden stuk) 
Op 25 oktober en 17 november a.s. vinden er wederom 2 Ouderbijeenkomsten ‘Scheiden 
en wat nu’ plaats in Eindhoven. 
Deze informatieve avonden zijn bedoeld voor ouders die overwegen te gaan scheiden dan 
wel deze beslissing hebben genomen en aan het begin staan van dit proces. 
De avond geeft antwoord op vragen als; wat moet er allemaal geregeld worden bij een 
scheiding en hoe zorg ik als ouder ervoor dat mijn kind niet klem loopt in dit moeilijke 
proces. 
In de aangehangen flyers is meer informatie te vinden qua data, tijden en locaties.  
● Al-Qimma (ingezonden stuk) 
Al-Qimma geeft Arabische les aan kinderen. Wij nodigen u uit om kinderen in te schrijven 
voor Arabische les in Eindhoven en Helmond. Wij zijn ook te vinden op facebook. Voor 
meer informatie: 06-87199345. 
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https://www.sportencultuurhelmond.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=82&projecten%5B0%5D=2072&sort=name
https://jibbplus.nl/speel-en-beweegkaart/
https://jibbplus.nl/speel-en-beweegkaart/

