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SCHOOL WEER OPEN VANAF 8 FEBRUARI 
 

Jullie hebben net via de schoolapp of email een bericht ontvangen dat de school weer open gaat 
vanaf aanstaande maandag. Graag even de bijlage van het bericht doorlezen zodat u allemaal  
op de hoogte bent van de afspraken die er vanaf maandag 8 februari zijn. De kinderen komen op 
verschillende tijden naar school. De kinderen die om 8.30 uur starten zijn om 14.15 uur uit.  
De kinderen die nu om 8.45 uur starten zijn om 14.30 uur uit. 
 
We zijn erg blij dat we de kinderen weer allemaal fysiek op school mogen gaan ontvangen! 
 

DE KINDEREN VAN GROEP 3 KENNEN ALLE LETTERS!!! 
 

Groep 3 heeft thuis heel erg hard gewerkt,  
kern 6 is klaar en dat betekent dat de kinderen van  
groep 3 nu alle letters kennen. Wij zijn zo trots op ze.  
Daarom hadden wij afgelopen maandag  
voor iedereen een letterdiploma en lekkere letterchipjes.  
 

 
 
 
 
 

Groetjes leerkrachten groep 3 
 
 
 

BOEKEN VAN DE BIEB TERUGBRENGEN 

Alle boeken van de Bieb moeten maandag 8 februari ingeleverd worden.  
Thuis goed zoeken of je nog boeken hebt liggen.  

       
 
 

HIEP HIEP HOERA 

De jarigen van deze week zijn:  
 

Sami gr.OAN 1 
Eline gr. OAN 1 
Petr gr.OAN 1 
Zaza gr. OAN Blauw en 
Glenn gr.8 

http://www.kc-mozaiek.nl/


 

 

JUF RÉGY MET PENSIOEN! 
 

Juf Régy is sinds 1-2-2021 met vervroegd pensioen gegaan. Zij heeft gewerkt binnen de unit 
nieuwkomers. Wij willen haar hartelijk bedanken voor alle fijne jaren bij ons op school! 
 

 
 
 
Doordat er nu vacatureruimte vrij is gekomen, beginnen er per 1-2-2021 twee nieuwe medewerkers bij 
ons op school binnen de unit nieuwkomers, zij stellen zich hieronder voor. 
 

JUF MARLEEN STELT ZICH VOOR 
 

Beste kinderen en ouders,  
Mijn naam is Marleen Keeris en sinds 1 februari werk ik 
op Kindcentrum Mozaïek. Ik werk hier als taalspecialist/logopedist.  
Samen met de collega’s begin ik met begeleiden van kinderen van  
de OAN-unit. Ik heb op verschillende plekken gewerkt; GGD, logopediepraktijk, 
schoolbegeleidingsdienst en op verschillende scholen. Ik heb er veel zin om nu 
onderdeel te mogen uitmaken van het team van de Mozaiek. Ik woon in 
Nuenen, ben getrouwd en ik heb twee volwassen kinderen en een hond.  
Hopelijk gaan we elkaar snel echt ontmoeten als de kinderen, en later ook  
de ouders, weer de school binnen mogen komen!  
 

JUF INGE STELT ZICH VOOR 
 

Hallo allemaal, 
Graag stel ik me via deze weg aan u voor. Mijn naam is Inge Jeurissen.  
Ik ben 46 jaar oud en woon samen met mijn vriend, onze drie kinderen en onze 
labrador Sebb in Helmond. Vanaf 1 februari mag ik als leerkracht werken op 
Kindcentrum Mozaïek. Ik ga op de maandag en vrijdag aan de slag bij de groepen 
voor de nieuwkomers. Naast mijn werk op KC Mozaïek werk ik op Taalbrug Junior, 
een school voor speciaal onderwijs op het gebied van taal. Hier ben ik sinds enkele 
jaren werkzaam als psycholoog en heb ik met periodes ook als leerkracht gewerkt.  
Het werken met kinderen en taalonderwijs zijn mijn passies. Met heel veel plezier  
en enthousiasme ga ik dan ook met deze passies aan het werk met de leerlingen  
op KC Mozaïek. Ik kijk ernaar uit om u binnenkort persoonlijk te ontmoeten, 
Graag tot snel! 
Inge Jeurissen 



 

INFORMATIE VOOR GROEP 8: 

 
 

  

Aan de ouders van groep 8  
  

  

Helmond, 25 januari 2021  
  

  

Betreft: informatie voorgezet onderwijs Helmond over de aanmelding en voorlichting  
  

  

 Geachte heer, mevrouw,  

  

Normaal staan deze maanden voor ons onder meer in het teken van allerlei leuke activiteiten voor 
leerlingen en ouders van groep 8. Klassen komen op bezoek, ouders worden uitgenodigd, we hebben 
leuke meeloopmiddagen waarbij geproefd kan worden van onze scholen en er is natuurlijk de open 
dag. Uiteindelijk zijn er de aanmeldingen: dankzij alle activiteiten kunnen u en uw zoon of dochter een 
weloverwogen keuze maken.  
  

Door alle omstandigheden ziet alles er dit schooljaar heel anders uit. Je oriënteren is niet makkelijk. In 
deze brief vindt u informatie over de mogelijkheden die er wél zijn de komende weken. Daarnaast 
nemen we u graag mee in de wijze waarop de aanmeldingen dit jaar plaatsvinden.  
  

Meeloopmiddagen (afhankelijk van de RIVM-richtlijnen)  

Jezelf in groep 8 al een brugklasser voelen? Dat kan! Uw zoon of dochter is namelijk van harte 
welkom om naar onze scholen te komen tijdens een van onze meeloopmiddagen. Er zijn minilessen, 
rondleidingen, leerlingen ontmoeten docenten en het belangrijkste: uw zoon of dochter proeft van de 
sfeer. Uw zoon of dochter kan zich aanmelden door een mail te sturen naar een van de onderstaande 
adressen. Bij onderstaande data zijn we vanzelfsprekend afhankelijk van de dan geldende 
maatregelen en mogelijkheden. Op onze websites vindt u steeds actuele informatie.  
    

Datum  School  Email voor inschrijving  

24 februari 2021  Vakcollege Helmond  

Jan van Brabant Molenstraat  

Jan van Brabant Deltaweg  

Carolus Borromeus College  

Dr. Knippenbergcollege  

Praktijkschool Helmond  

v.vanschaijk@omosghelmond.nl  

https://molenstraat.janvanbrabant.nl/  

Deltaweg@janvanbrabant.nl   

p.broeckx@omosghelmond.nl   

f.gerritsen@omosghelmond.nl  

s.dahmani@omosghelmond.nl    

3 maart  Vakcollege Helmond  

Jan van Brabant Molenstraat  

Jan van Brabant Deltaweg  

Carolus Borromeus College  

Dr. Knippenbergcollege  

Praktijkschool Helmond  

v.vanschaijk@omosghelmond.nl  

https://molenstraat.janvanbrabant.nl/  

Deltaweg@janvanbrabant.nl   

p.broeckx@omosghelmond.nl   

f.gerritsen@omosghelmond.nl 

S.dahmani@omosghelmond.nl   

10 maart  Vakcollege Helmond  

Jan van Brabant Molenstraat  

Jan van Brabant Deltaweg  

Carolus Borromeus College  

Dr. Knippenbergcollege  

v.vanschaijk@omosghelmond.nl  

https://molenstraat.janvanbrabant.nl/  

Deltaweg@janvanbrabant.nl   

p.broeckx@omosghelmond.nl   

f.gerritsen@omosghelmond.nl  

https://molenstraat.janvanbrabant.nl/
https://molenstraat.janvanbrabant.nl/
https://molenstraat.janvanbrabant.nl/
https://molenstraat.janvanbrabant.nl/
https://molenstraat.janvanbrabant.nl/
https://molenstraat.janvanbrabant.nl/


 

  

Open dag  

Het is dit jaar niet mogelijk een fysieke open dag te organiseren voor ouders en leerlingen van groep 7 
en 8. We bieden in februari en maart wel op verschillende momenten activiteiten aan waarbij het 
online mogelijk is informatie te krijgen over de school. Wij adviseren u daarvoor de websites van de 
verschillende scholen te volgen de komende weken. We informeren u hierover ook uitvoerig via onze 
sociale media.  
  

Mocht u vragen hebben over de voorlichting, advisering of aanmelding, dan kunt u contact opnemen 
met een van onderstaande personen. Zij kunnen u verder helpen.    

  

School  Contactpersoon  Contactgegevens  

Praktijkschool Helmond  Saleh Dahmani  s.dahmani@omosghelmond.nl   

Vakcollege Helmond  Veerle van Schaik  v.vanschaijk@omosghelmond.nl  

Jan van Brabant College  

Molenstraat  

Ilse Delhaye  i.delhaye@janvanbrabant.nl   

Jan van Brabant College 

Deltaweg  

Daan Lammers  d.lammers@janvanbrabant.nl   

Carolus Borromeus college  Pleuni Broeckx  p.broeckx@omosghelmond.nl   

Dr. Knippenbergcollege  Frederique Gerritsen  f.gerritsen@omosghelmond.nl   

  

Aanmeldingsperiode  

Het aanmelden van leerlingen is mogelijk van 1 maart t/m 22 maart. U kunt in deze periode 
telefonisch contact opnemen met de school. Er wordt dan een afspraak gemaakt om de aanmelding  
in te plannen. Op de website van de scholen wordt binnenkort ook het aanmeldingsformulier geplaatst.  
  

Praktijkschool Helmond  0492-505360; www.praktijkschoolhelmond.nl   

Vakcollege Helmond  0492-792020; www.vakcollege.nl   

Jan van Brabant College Molenstraat  0492-522287; www.molenstraat.janvanbrabant.nl   

Jan van Brabant College Deltaweg  0492-510306; www.deltaweg.janvanbrabant.nl   

Carolus Borromeus college  0492-792000; www.carolus.nl   

Dr. Knippenbergcollege  0492-792079; www.drknippenbergcollege.nl   

Wij wensen iedereen veel succes bij de oriëntatie. In een periode vol onzekerheden staat in ieder 
geval één ding vast: wij heten uw zoon of dochter van harte welkom en gaan voor een tijd om nooit te 
vergeten. Binnen Helmond maakt u altijd de goede keuze. Bij het oriënteren gaat het om onder meer 
de sfeer en de accenten die we allemaal verschillend leggen. Daarover vertellen we u en de leerlingen 
van groep 8 de komende weken graag meer.   
  

  

  

Met vriendelijke groet,  
  

Geert-Jan Nillesen  
Jan van Brabant College  
  

Rob Aarts  
OMO Scholengroep Helmond    
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