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Start schooljaar 
Wat heerlijk om alle kinderen en ouders na 6 weken weer te zien!  
We hebben mooie vakantieverhalen gehoord en vinden het fijn 
dat jullie er allemaal weer zijn. 
We wensen iedereen een geweldig onderwijsjaar! 
  
 
 
 
 

Informatie avonden 
Deze en volgende week zullen de informatie avonden plaats vinden. Deze avonden zijn 
bedoeld om kennis te maken met de mentor en werkwijze van de groep van uw kind.  
 
Op donderdag 8 september heten we de ouders welkom van kerngroep 1-2, kerngroep 6, 
kerngroep 7 en kerngroep D8 (voor de ouders van kerngroep S8 heeft de informatie avond al 
plaatsgevonden in het afgelopen onderwijsjaar) 
 
Op dinsdag 13 september vindt de informatie avond plaats voor kerngroep 3, kerngroep 4 en 
kerngroep 5. 
 
We hopen u allemaal te begroeten in de groep van uw kind! 
 
 
 

Sjors Sportief 
 
Het nieuwe schooljaar begon gisteren extra 
feestelijk op ons kindcentrum. 
Nicholas uit groep 8 heeft namelijk de 
tekenwedstrijd van Sjors sportief en creatief 
gewonnen. 
Zijn tekening zal dit jaar te zien zijn op het 
Sjors boekje. 
Het eerste exemplaar werd aan hem 
uitgereikt door Wethouder van Lierop van 
cultuur. Nicholas won voor zijn hele groep 
een workshop die ze nog dezelfde middag 
aangeboden kregen.  
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Pleinfestijn 
Afgelopen onderwijsjaar hebben we het jaar helaas niet af 
kunnen sluiten met het Pleinfestijn. Maar we hebben jullie 
beloofd dit in te halen! 
Dat gaan we doen op donderdag 15 september 18.30 uur op 
de speelplaats van de Dolfijnlaan. 
De optredens zoals we deze ingestudeerd hadden zullen 
deze en volgende week nog flink geoefend worden en we 
hebben er zin in om deze aan iedereen te laten zien.  
We gaan er een knalfestijn van maken.  
Hopelijk zien we u allemaal op donderdag 15 september! 
 
 
 
 
 
 
 

Aanwezigheid directie 
 

 Janneke Mieke Judith Sandra 
maandag Dolfijnlaan vrij Slegersstraat vrij 
dinsdag Slegersstraat Dolfijnlaan vrij flexibel 
woensdag Slegersstraat flexibel Dolfijnlaan flexibel 
donderdag  Ochtend Dolfijnlaan 

Middag 
Slegersstraat 

Slegersstraat Slegersstraat Dolfijnlaan 

vrijdag vrij Dolfijnlaan Dolfijnlaan Slegersstraat 
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Samen opleiden 

Sinds 2017 nemen we als “voorlopers-organisatie” deel aan het 
Opleidingsnetwerk Samen Opleiden. Dit is een werk- en leergemeenschap 
waarin Hogeschool De Kempel en 7 regionale  basisschoolbesturen intensief 
samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs doorlopend te verbeteren.   

  
Binnen de opleidingsschool werken lerarenopleidingen en ons Kindcentrum nauw samen om 
aanstaande professionals voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Aanstaande professionals mogen 
binnen ons Kindcentrum rekenen op een professionele leergemeenschap en kwalitatieve begeleiding. 
Onze kernopgave is het Samen Opleiden en professionaliseren van (aanstaande) professionals. 
Dat doen we door het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opleiding en 
professionalisering in combinatie met het zorgen voor professionele leerwerkplaatsen waarbinnen 
schoolontwikkeling centraal staat.  
  
Erkend leerbedrijf 
Ons Kindcentrum is een erkend leerbedrijf. Als erkend leerbedrijf moeten wij aan enkele 
voorwaarden voldoen. Een voorbeeld hiervan is het bieden van een goede en veilige 
werkplek waar aanstaande professionals ervaring opdoen met de werkprocessen en 
werkzaamheden die horen bij het beroep. Ook moet er een praktijkopleider zijn die de 
aanstaande professional op de werkvloer begeleidt.  
 
We heten de volgende aanstaande professionals van harte welkom: 
 
Vanuit Hogeschool De Kempel 
Maartje Swinkels (S8) 
Emy van Oss (D8) 
Suzanne van Berlo (S7) 
Lotte van den Boogaard (S5) 
Amy van Crey (S1/2) 
Marieke Penninx (S1/2) 
  
Vanuit ROC ter Aa  
Sem Rooijakkers (S7) 
Ravi van der Velden (D7) 
Floor van de Weyer (S3) 
Elisa Spierings (D3) 
Nina Hoeks (S1/2) 
Anouk Metternich (D1/2) 
 
Vanuit het Summa college 
Joyce van der Schans (D4/5) 
Eva Prijt (S3)  
 
Vanuit de Fontys (Pedagogiek) 
Maxime van Dijk (D8) 
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Hoera voor de jarigen! 
 
25 juli   Amy Lipscomb, groep D5 
26 juli   Acelynn Smits, groep S7 
   Kailyn Werens, groep D7 
   Renesmee Wezenbeek, groep S5 
27 juli   Hannah Hendriks, groep S5 
28 juli   Pargev Gevorgyan, groep S4 
   Dex Kassenaar, groep S8 
30 juli   Daniël Hüsken, groep S6 
 
2 augustus  Sadie Arts, groep D5 
4 augustus  Susan de Brouwer Jacome, groep S7 
   Femke Maandag, groep D8 
   Rick Martens, groep D3 
   Dez Saris, groep S8 
5 augustus  Niek Oomen, groep D6 
6 augustus  Mila Jacobs, groep S6 
7 augustus  Mees v.d. Hurk, groep S4 
   Noah Klaassen, groep D4/5 
   Loui Lu, groep S1/2a 
8 augustus  Quinn van Haren, groep S8 
10 augustus  Myllena v.d. Meulenhof, groep S3 
   Laura Thijssens, groep D8 
14 augustus  Lorin v. Lierop, groep S5 
16 augustus  Jamie v. Hoof, groep S5 
   Levi Langewouters, groep D8 
   Pieter Rooijackers, groep S6 
   Willem Rooijackers, groep S6 
17 augustus  Bram Vianen, groep D3 
19 augustus  Nina Prinsen, groep S5 
   Jelle v.d. Westerlo, groep D8 
20 augustus  Elena Akbari, groep, S1/2a 
   Jenna Lipscomb, groep D3 
   Shanaya Snijders, groep S1/2a 
21 augustus  Ella Coppens, groep S7 
   Sam Sam Lu, groep S1/2b 
23 augustus  Sofie Gruijters, groep S7 
24 augustus  Viënna Keunen, groep D1/2 
25 augustus  Saar Govaarts, groep S7 
26 augustus  Jayden Bordat, groep S8 
   Luna Deelen, groep S5 
28 augustus  Naomi Klumpers, groep S3 
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29 augustus  Jill Verberne, groep D7 
30 augustus  Nienke Grassens, groep D7 
   Rose Kassenaar, groep S3 
   Fenne Sax, groep S3 
   Thijn Wijnen, groep D1/2 
 
1 september  Sadie v.d. Heyden, groep S1/2a 
2 september  Gradciano Tielemans, groep D1/2 
4 september  Dani Janssens, groep S5 
 
 
 

Agenda 
 
8 september   Informatieavond groep 1-2, 6, 7 en D8 
13 september   Informatieavond groep 3, 4 en 5 
15 september   Pleinfestijn, 18.30 u. Dolfijnlaan 
19 t/m 21 september  Trektocht groep 7 
26 september   Bosdag 
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Extern 
In deze rubriek plaatsen wij teksten die ons toegestuurd zijn, met het verzoek deze op te 
nemen in de nieuwsbrief. Wij dragen geen verantwoording voor eventuele fouten die hierin 
staan. 
 
 
Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater  
 
Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken werd 17 jaar geleden 
Jeugdtheaterschool Annatheater opgericht. We bieden een gedegen lesprogramma waarin 
kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen. 
 
Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de baas van de wereld bent? Kom dan 
eens in het Annatheater toneelspelen!  
 
Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden vanaf 21 september op 
woensdagen en donderdagen gegeven. 
 
“Ik vind toneel heel leuk, de juffrouw kan ons veel leren en is ook heel lief. Soms durf ik het niet, 
bijvoorbeeld voor de klas, maar nu gaat het al beter. Ik was eerst heel onzeker en nu niet meer” 
(Kim, 8 jaar) 
 
Leeftijd: vanaf 6 jaar 
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288. 
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool 
 
 
 
Verwacht in oktober 

Anna Producties en toneelgroep Vreemd  Beest spelen vanaf 8 oktober: “She is the 
Man” naar “Driekoningenavond” van Shakespeare 
 
Geschikt voor de bovenbouw 
 
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond. 
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255 
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl 
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Cursus Waarde(n)vol Communiceren met je Kind 
 

Communiceren kun je leren 

 

In de slaapkamer van je kind ontstaat een grondkast, de telefoon is als een navelstreng verbonden met je 

puber en je peuter van twee zegt nee! 

 

Hoe communiceer jij met je kind(eren)? Komt jouw boodschap naar je kind over zoals jij die bedoeld had? 

En hoe goed luisteren jullie nu echt naar elkaar?  

 

In deze interactieve cursus krijgen ouders/verzorgers handvatten om de eindeloze uitdagingen van het 

opvoeden aan te kunnen. In 5 lessen van 2 uur worden de basisprincipes van het communiceren met het 

kind uiteengezet. Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen voelt, zo praten dat jij ook begrepen 

wordt, zo conflicten oplossen zodat niemand verliest en zo afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt.  

 

Enkele uitspraken van deelnemers: 

• Ik dacht dat ik al actief luisterde maar ben erachter gekomen dat dit veel beter kan 

• Meteen resultaat! 

• Fijne lessen, goede communicatie met een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en humor! 

• Meegaan met de gevoelens van je kind in plaats van met oplossingen te komen. Laat het kind zelf 

de oplossing bedenken. 

• Verschil tussen jongens & meisjes: dat had ik eerder moeten weten! 

• Eyeopener! 

 

Voor wie 

Deze cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers met kinderen tussen 2 en 12 jaar. Inwoners van Helmond 

kunnen in verband met een subsidieregeling van deze gemeente gratis deelnemen. 

 

Wanneer 

Het betreft een online cursus van 20:00 – 22:00 uur via MS-teams met de volgende startdata: 

• Dinsdag 13 september 2022 | Vervolgdata: 20-09-2022 | 27-09-2022 | 4-10-2022 | 11-10-2022 

• Dinsdag 1 november 2022 | Vervolgdata: 8-11-2022 | 15-11-2022 | 22-11-2022 | 29-11-2022 

Aanmelden 

Meld je aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost: https://jgz.ggdbzo.nl/cursussen/waardenvol-

communiceren/ 

Of maak gebruik van deze link: Waarde(n)vol communiceren - JGZ BZO (ggdbzo.nl) 

 

Informatie? 

Voor meer informatie over Waardenvol communiceren met Kinderen stuur een mail naar GGD BZO: 

secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl of naar de cursusleider Cindy Verhofstad-Derksen: 

info@zijnenzen.nl  | website van Zijn en Zen  
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