Beste ouder(s), verzorger(s),
Welkom bij de eerste versie van WijzerPraat.
Deze versie van de nieuwsbrief van de school zal aan het eind van elke maand verschijnen.
Veel plezier met lezen!
Namens het team
Monique Klaassen (directie)
Stagiaires
Hoi, mijn naam is Ilya.
Ik kom gezellig stagelopen bij juffrouw Brigitte op de Westwijzer! Ik ben 18 jaar oud en ben dit jaar begonnen aan de opleiding tot meester. Ik woon in
Helmond met mijn ouders, broertje, zusje en mijn hondje Olli. Mijn favoriete hobby’s zijn gitaar spelen en muziek luisteren. Ook vind ik het supergaaf om
naar festivals of live concerten te gaan van mijn favoriete bands en artiesten.
Ik wil graag meester worden omdat ik het ontzettend leuk vind om anderen iets nieuws te leren en ze te helpen om beter te worden in iets. Wanneer een
kind iets niet snapt wil ik graag mijn best doen om te zorgen dat ze het uiteindelijk toch begrijpen.
Omdat ik zelf veel tijd besteed aan het leren van nieuwe muziekinstrumenten weet ik dat het soms lastig kan zijn om een nieuwe vaardigheid te leren, maar
gelukkig is er bijna altijd wel een andere manier om naar het probleem te kijken en het zo op te lossen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor muziek. Wanneer
je bijvoorbeeld een bepaalde rekensom niet snapt is er vaak toch een andere wijze waarop je die som kunt oplossen.
Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit om stage te komen lopen op jullie school, tot binnenkort!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Celina Dovens en ik loop stage in groep 3/4 bij juffrouw Brigitte.
Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Helmond.
Ik zit in het derde jaar (mijn examenjaar) van de opleiding onderwijsassistent op het ROC Ter AA in Helmond. Als ik mijn diploma behaal wil ik graag door
naar de PABO.
Ik werk al 1 jaar bij de speelgoedwinkel ‘Toychamp’ in Helmond. Daar werk ik elk weekend en in de vakanties. Als hobby ga ik graag nog naar de sportschool.
Ik heb op verschillende scholen in verschillende groepen stage gelopen, maar in de onderbouw blijft voor mij het aller leukst!
VAKANTIETIP: KINDERFESTIVALS IN HET SPEELHUIS EN DE CACAOFABRIEK
Nog op zoek naar leuke plannen voor de herfstvakantie? Voor de kleinste cultuurfanaten is er dit
najaar van alles te beleven in Het Speelhuis en De Cacaofabriek. De stoerste helden en schattigste
fantasiefiguren komen naar het Helmondse theater. Tuinieren met Slagwerk (6+), Brandweerman
Sam Live (2+), Lepeltje Lepeltje (4+), Belle en het Beest (4+) en Poppentheater op Zondag (3+). De
Cacaofabriek rolt in diezelfde week – van 17 t/m 25 oktober – de loper uit voor nieuwsgierige
neuzen. Tijdens het KinderFilmFestival kunnen jonge filmfreaks voor een klein prijsje naar zowel
klassiekers als bijzondere titels. Met een zakje chips en glaasje fris is het feest compleet.

THEATER IN EEN REUZENRAD
In een 18 meter hoog reuzenrad luister je met een koptelefoon op je hoofd naar het verhaal van
Radman. Wat doet die mevrouw van nummer 60 in de straat met die gekke naam elke ochtend?
Wat is er aan de hand met de bomen in het parkje om de hoek? En hoe smaken wolken eigenlijk?
Maak van vrijdag 2 t/m zondag 4 oktober een avontuurlijk ritje in het reuzenrad. Daarnaast is er
speciaal voor kinderen een draaimolen. Kortom: een leuk uitje voor de hele familie!

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn
opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan
een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u
meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Herfstvakantie 2020 Jibb+
Gelukkig kunnen we weer naar school! Na al het harde werk is er natuurlijk ook weer tijd voor vakantie. Tijdens de herfstvakantie organiseert Jibb+ weer
super leuke activiteiten! Survival zwemmen, Obstacle Bootcamp, Trampoline Springen, Koken en nog veel meer zal aan bod komen tijdens de
herfstvakantie.
Heb jij zin om weer lekker te bewegen, kijk dan snel op de website welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden. Het aanbod loopt van peuterleeftijd
tot zelfs het voortgezet onderwijs. Schrijf je snel in zodat jij er zeker van bent dat je mee kunt doen bij je favoriete activiteit.
Aanmelden kan vanaf maandag 28 september(9.00 uur) t/m woensdag 14 oktober 2020.
Kosten €2,50 per activiteit* m.u.v. een aantal duurdere of gratis activiteiten.
Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan!
VOL=VOL.
*Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen,
dan kunt u een beroep doen op
Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond).
Met sportieve groet,
Nienke Houët
Vakleerkracht en Combinatiefunctionaris

Verlofaanvragen
Graag verlofaanvragen 4 weken voor de verlofaanvraag doen, uitzonderingen daargelaten.
Daarvoor hebben we een verlofformulier op school wat u kunt invullen. Op de achterzijde van het formulier staat
waar u wel en geen verlof voor krijgt.

Herfstvakantie
De herfstvakantie is van 19 t/m 23 oktober 2020

Voorstelling “Antigone” in het Annatheater!
Gratis voor kinderen en jongeren!
Wie zou haar leven geven voor haar idealen? Antigone! Ze zegt nee tegen de wetten van haar land en tegen de macht van haar oom: koning
Kreon. Ieder jaar wordt in het Annatheater een prachtig toneelstuk door jongeren gemaakt. Deze stukken staan al jaren bekend om

hun hoge spelniveau en de vlotte, moderne stijl.
Dit jaar spelen we van 3 t/m 11 oktober 2020 de Griekse tragedie Antigone. Op deze speeldata is de entree gratis voor kinderen en jongeren
dankzij een bijdrage van de Gemeente Helmond en de provincie Noord Brabant.
Antigone is een klassieke tragedie van de dichter Sophocles (496 v.Chr. – 406 v.Chr.), één van de grootste schrijvers van zijn tijd. Antigone,
“geboren om tegen te zijn”, is ongetwijfeld één van de beroemdste toneelstukken ooit. Dit is je kans om kennis met haar te maken!
Een spannende voorstelling geschikt voor kinderen van de bovenbouw.
data zaterdag 3, zondag 4, vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020
tijden vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur
entree kinderen/jongeren tot 18 jaar gratis, volwassenen € 10,00
kaarten www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop 06-28104333

