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Goed gestart!
De eerste week na de zomervakantie zit er alweer op. In alle groepen is veel aandacht voor het samen een fijne groep
zijn. We noemen dat de gouden weken - https://www.leraar24.nl/70125/de-gouden-weken-voor-een-goed-beginvan-het-schooljaar. Elkaar leren kennen en begrijpen. In ons kindcentrum zorgen we goed voor elkaar en onze
omgeving. Je mag zijn wie je bent en we gaan respectvol met elkaar om. Samen leren, spelen en leven ..… In het Hart
van het Hout!

Locatie Slegersstraat: 0492 - 523701
info@inhethartvanhethout.nl

Locatie Dolfijnlaan: 0492 - 534649
www.inhethartvanhethout.nl
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Corona houdt ons bezig
Afgelopen week is er een aantal keren informatie gemaild ten aanzien van Corona. Het houdt ons allemaal bezig.
Afstand houden, thuis blijven bij verkoudheid, ons laten testen …. zaken waar we een jaar geleden nog niet aan
konden denken.
Ons beleid is zo open mogelijk te communiceren, ook wanneer het Corona betreft. Toch kan zich een situatie
voordoen dat dit door privacy wetgeving (AVG) niet kan. Als zo'n situatie zich voor mocht doen vragen we u dat te
respecteren.
Verder heeft u wellicht in het landelijk nieuws gehoord dat scholen en kindcentra zich zorgen maken over bezetting.
Op dit moment lukt het op ons kindcentrum nog goed om alle groepen te bezetten en valt het verzuim onder kinderen
en medewerkers gelukkig mee. Met de herfst en winter in aantocht, en de verkoudheden die dan hun intrede doen,
kán dit mogelijk veranderen. Uiteraard doen we ons uiterste best om de continuïteit en de bezetting van groepen te
waarborgen, maar mogelijk komt er een tijd waarin vaste gezichten en bezetting lastiger worden. Het is een
spannende tijd die voor ons ligt …
We krijgen regelmatig vragen over al dan niet thuis blijven of wanneer testen. Zie voor meer info:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
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Informatieavonden andere vorm
Helaas kunnen in verband met Corona de informatieavonden start schooljaar niet doorgaan zoals u van ons gewend
bent. Helaas, omdat we een warm contact met ouders ontzettend belangrijk vinden. Het doel van de
informatieavonden is kennismaken met elkaar en u te informeren over het reilen en zeilen in de groep en op het
kernplein. De individuele voortgangsgesprekken die bedoeld zijn om u te informeren over de ontwikkeling van uw
zoon/dochter worden op een ander moment ingepland. Hiervoor krijgt u op een later tijdstip een uitnodiging.
De informatieavond nieuwe vorm betekent het volgende:
Kernplein 2:
Ouders van de groepen 1/2 ontvangen deze week de algemene informatie over het werken op het kernplein via de
mail. Daarnaast wordt met nieuwe ouders een individueel (video)gesprek ingepland. Alle andere ouders hebben de
gelegenheid een (video)gesprek aan te vragen voor nadere kennismaking.
Kernplein 3:
Ouders van de groepen 3 t/m 5 ontvangen deze week de algemene informatie over het werken op het kernplein via
het meet account van uw zoon / dochter. Op donderdag 10 september is er per kerngroep ruimte voor een digitale
ontmoeting in kleine groepen. Hiervoor worden een aantal tijdsblokken ingepland waarvoor u zich kunt inschrijven.
De informatie volgt via de leerkracht. Ouders die alsnog individueel in gesprek willen kunnen dit bij de leerkracht
aangeven.
Kernplein 4:
Ouders van de groepen 6 t/m 8 ontvangen deze week de algemene informatie over het werken op het kernplein via
het meet account van uw zoon / dochter. Op maandag 14 september is er per kerngroep 6 en 7 ruimte voor een
digitale ontmoeting in kleine groepen. Hiervoor worden een aantal tijdsblokken ingepland waarvoor u zich kunt
inschrijven. Ouders van kinderen in de groepen 6 en 7 die alsnog individueel in gesprek willen kunnen dit bij de
leerkracht aangeven.
Met alle ouders van groep 8 wordt i.v.m. de overgang naar het VO een individueel (video)gesprek ingepland. De
informatie volgt via de leerkracht.

Contact met de leerkracht
We realiseren ons dat in deze tijd niet zo vanzelfsprekend is de leerkracht te spreken. Dit kan er toe leiden dat u
onnodig met vragen of zorgen blijft rondlopen. We willen dan ook nadrukkelijk laten weten dat als u belangrijke zaken
wilt bespreken u altijd via mail of telefoon contact kunt opnemen met de leerkracht om aan te geven dat u een
gesprek wilt. Hij of zij maakt dan een afspraak voor een (digitaal) gesprek.
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Luizencontrole
We hebben besloten om in verband met Corona de luizencontroles tot nadere orde uit te stellen. Dit in lijn met het
advies van de GGD die het niet verbiedt maar wel adviseert om vooralsnog terughoudend te zijn met de inzet van
ouders bij activiteiten.
We verzoeken u om zelf alert te zijn en thuis uw zoon/dochter regelmatig te controleren op hoofdluis. Mochten we in
een groep hoofdluis constateren dan zullen we u daarover informeren.
Meer informatie is te vinden op https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen

Gynzy
In nieuwsbrief 40 vorig schooljaar hebben we u geïnformeerd over het onderzoek dat we hebben gedaan naar het
meest passende digitale leerinstrument voor beide locaties. Snappet en Gynzy zijn naast elkaar gezet en in de praktijk
uitgetest. Uit dit onderzoek is voortgekomen dat er veel meer voordelen zijn aan Gynzy dan aan Snappet.
Gynzy geeft net als Snappet de mogelijkheid om (methodische) leerstof digitaal te verwerken. Ook kan de leerkracht
de resultaten direct monitoren en kinderen op individuele leerdoelen begeleiden. Voordeel van Gynzy is dat het werkt
met een duidelijke leerlijn, gekoppeld is aan Cloudwise/Cool Portal en directe terugkoppeling geeft aan de leerling.
Inmiddels zijn er 130 nieuwe Chromebooks binnen en verwachten we er binnenkort nog 40 te ontvangen. De kinderen
in de groepen 4 t/m 8 werken met Gynzy, groep 3 en kernplein 2 zetten andere digitale programma's in zoals bijv.
Veilig Leren lezen en Ambrasoft. De eerste ervaringen zijn super. Kinderen geven aan het fijn te vinden om op een
Chromebook te werken!
Omdat niet iedereen op dezelfde wijze leert en we graag zo goed mogelijk willen aansluiten bij deze verschillen,
blijven we naast het digitaal verwerken van leerstof ook nog steeds papier gebruiken. Afhankelijk van datgene wat
geleerd moet worden, maar ook de behoefte van een kind. Elke groep heeft Chromebooks ter beschikking over ten
minste 80% van het aantal kinderen in de groep. Dit is vooralsnog voldoende omdat kinderen het digitaal werken
afwisselen met werken op papier en soms ook samen werken aan opdrachten. Meer informatie op www.gynzy.com
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Agenda
Do. 10 september

Info avond kernplein 3

Ma. 14 september

Info avond kernplein 4

Di. 8 september

Activiteitencommissie vergadert

Hoera voor de jarigen van deze week!
2 september:

Gradziano Tielemans - groep S1/2a)

3 september:

Luca Beukers – groep S7/8

4 september:

Dani Janssens – groep S4

5 september:

Holya Aloui – groep D1/2

6 september:

Coen Thielens – groep S8
Matthew Werens – groep D6

Nieuws van locatie Dolfijnlaan
Nieuwe overblijfkracht(en) gezocht locatie Dolfijnlaan
Voor de maandag en dinsdag wordt nog hulp gevraagd bij het overblijven. Mocht u of iemand die u kent belangstelling
hebben laat het dan gerust weten aan Marlon (m.klaasen@inhethartvanhethout.nl)

Nieuws van locatie Slegersstraat
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Overig Nieuws

Wandelavondvierdaagse
H e lm o n d - M ie rlo -H o u t - S t ip h o u t - B ro u w h u is /R ijp e lb e rg

Secretariaat: T. Philippart, Nemerlaerhof 43; 5709 NJ Helmond.
 0651264337;  secretariaat@wandelvierdaagsehelmond.nl
Helmond, 21 juli 2020
In 2019 hebben enkele duizenden deelnemers met veel plezier de 60ste editie van de
wandelavondvierdaagse van Helmond gelopen. Mooi weer, vrolijke gezichten en voor de
deelnemers diverse traktaties maakte deze editie tot een succes. Wie had toen kunnen
voorzien hoe anders dit in 2020 zou gaan.
De dagbladen, Facebook, Twitter en ander social media staan er vol van, Covid19 raakt ons
allen en beïnvloed ons dagelijkse leven wordt voor een groot deel, ook ons als organisatie van
de wandelavondvierdaagse van Helmond
De organisatie heeft er, in samen werking met de gemeente Helmond alles aan gedaan om ook
dit jaar de Wandelavondvierdaagse door te laten gaan, echter dat is niet gelukt.
In eerste instantie was het plan om de WandelAvondvierdaagse uit te stellen naar September
maar ook deze datum is gezien de omstandigheden niet haalbaar.
We moeten jullie bij deze dan ook melden dat er in 2020 geen Wandelavondvierdaagse in
Helmond zal gaan plaatsvinden, iets wat ook wij zeer betreuren.
Vol goede moed gaan wij als organisatie door met de voorbereidingen om zodoende in 2021 de
WandelAvondvierdaagse van Helmond door te kunnen laten gaan, dit alles met in achtneming
van hoe de situatie rondom Covid19 zich de komende tijd zal gaan ontwikkelen.
Als alles weer terug is naar “normaal” zal de 61ste editie van de Wandelavondvierdaagse van
Helmond plaatsvinden van woensdag 2 juni tot en zaterdag 5 juni 2021. We hopen dat we ook
dan weer op jullie te rekenen.
Houdt de dagbladen, social media en onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Met sportieve groeten,
Namens het Groot Comité
stichting Wandelavondvierdaagse Helmond
www.wandelvierdaagsehelmond.nl

