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NIEUWSFLITS nr . 17

Nieuws van de directie
Langzaam maar zeker werken we alweer toe richting
het einde van het schooljaar. De cito-toetsen van de
laatste periode van dit schooljaar worden afgenomen
en de rapporten worden geschreven. Achter de
schermen zijn we ook al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. We hebben onze
formatie bijna rond en zullen dit in de volgende
Nieuwsflits met u delen.
Ook staat er een heleboel leuke activiteiten op het
programma voor de kinderen, waaronder de Avondvierdaagse die morgenavond afgesloten zal worden
en de schoolreisjes aankomende week. Wat fijn dat
dit allemaal weer kan en wat hebben we dit gemist
met zijn allen!
Vrijdag 10 juni is onze school autovrij!
Na het grote succes van vorig schooljaar houden we
ook dit jaar weer een autovrije dag. Er worden nog
steeds (te) veel kinderen met de auto naar school gebracht. Dit terwijl lopend of fietsend naar school gaan
gezonder is, de zelfstandigheid bevordert, het verkeersinzicht vergroot en bovendien de verkeerssituatie rondom school rustiger en veiliger maakt. Daar
komt bij dat het kind zo zelf ervaring opbouwt in het
verkeer. Allemaal redenen waarom wij als verkeersouders een plan hebben bedacht: laten we proberen
op één dag in het schooljaar, op vrijdag 10 juni a.s.,
ALLE KINDEREN lopend of fietsend naar school te
brengen! Wij hopen dat iedereen die dag meedoet,
zowel aan de locatie Gildestraat als aan de locatie Papenvoort, zodat we die ochtend echt een autovrije
schoolomgeving hebben.
We hebben geconstateerd dat tegenover de locatie
Gildestraat op de Hertogenlaan veel geparkeerd
wordt op plekken waar men helemaal niet mag parkeren. O.a. naast de paaltjes (ook tegenover de kinderopvang!) en op het gras. Ook zien we dat er voor
de garages wordt geparkeerd. We willen u echt vragen om wanneer u met de auto naar school komt uw
auto ook te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Donderdag 9 juni 2022

Ouderportaal Parnassys dicht
Op dit moment staan zowel de rapporten als de cito's
dicht in het ouderportaal. Dit vanwege het feit dat de
leerkrachten bezig zijn met het schrijven van de rapporten en analyseren van de toetsgegevens. Tijdens
het rapportgesprek krijgt u hier terugkoppeling over
en kunt u vragen stellen aan de leerkracht.
Plaatsing Unit Grabbelton
Een tijd geleden hebben we u laten weten dat onze
partners van de kinderopvang op het binnenpleintje
achter de schoollocatie aan de Papenvoort BSO-units
gaan plaatsen. Het plaatsen van deze units is een behoorlijke klus die vraagt om afstemming en voorbereiding. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt. In de week van 27 juni zullen de grondwerkzaamheden op de binnenplaats plaatsvinden. Op
maandag 4 juli zullen de units geplaatst gaan worden.
Dit heeft op een aantal dagen invloed op de bereikbaarheid van sommige ingangen en de fietsenstalling.
T.z.t. zullen we hier meer informatie over geven.
Tot de volgende Nieuwsflits!
Kim Chatrou & Vera van der Linden

Jarigen
Tot 23 juni 2022
11 juni

Kay

3B

12 juni

Mehmed

5B

13 juni

Edward

6A

14 juni

Tomas

4B

15 juni

Jesse

6B

16 juni

Annabelle

4B

16 juni

Joep

3A

19 juni

Claudia

8A

19 juni

Julie

4A

19 juni

Juf Anneke

8A

21 juni

Lievia

5A

21 juni

Jasper

0-1-2C

21 juni

Anna

4A

21 juni

Merlijn

4B

22 juni

Jess

5B

22 juni

Brent

0-1-2C

22 juni

Anouk

3C

Van harte gefeliciteerd!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Di. 14 juni:
Do. 16 juni:
Vr. 17 juni:
Di. 21 juni:
Do. 23 juni:
Vr. 24 juni:

Schoolreis voor groepen 6 en 7
Schoolreis voor groepen 3, 4 en 5.
Speeltuindag voor groepen 0-1-2
OV-vergadering
Eenbesdag. Alle leerlingen zijn vrij.
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.

Het oudersteunpunt
Het Oudersteunpunt is een ondersteuningsplatform
van, voor en door ouders. Het biedt ouders digitale
en praktische informatie en ondersteuning op het gebied van opvoeden, ontwikkeling en (passend) onderwijs. Het is een onderdeel van het samenwerkingsverband Helmond Peelland PO.
Alle samenwerkingsverbanden hebben in oktober
2020 de opdracht gekregen van toenmalig Minister
van Onderwijs, Arie Slob om een oudersteunpunt in
te richten.
Vanuit de OPR (ondersteuningsplanraad) van ons samenwerkingsverband is een werkgroep opgericht om
het oudersteunpunt te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een informatieve website, waar ouders
antwoord vinden op allerlei soorten vragen die ze
kunnen hebben op het gebied van onderwijs en opvoeding. Ook geeft de website voorlichting en adviezen, zoals bv. tips om je als ouder goed voor te bereiden op een gesprek met professionals. Dit alles met
als doel om ouders op een goede manier te informeren en de communicatie tussen ouders en school
en/of zorg soepel te laten verlopen.
De informatie op de website van het oudersteunpunt
is verdeeld in vier categorieën:

•
•
•
•

Baby’s en peuters
Basisonderwijs
Speciaal (basis) onderwijs
De stap naar het voortgezet onderwijs

Nieuws en wetenswaardigheden rondom de thema's
opvoeding en (passend) onderwijs worden gepubliceerd in de nieuwsrubriek.
In de rubriek ‘Onze activiteiten’ worden activiteiten
in de regio vermeld die betrekking hebben op een
specifiek onderwerp op het gebied van opvoeding en
(passend) onderwijs.
De informatie op de website is ook beschikbaar in andere talen.
Het oudersteunpunt heeft drie belangrijke doelen:
- Het informeren van ouders via de website,
de Nieuwsbrief, social media en door het organiseren van informatieavonden.
- Het ondersteunen van ouders door vragen te
beantwoorden, met ze mee te denken of ze
op het juiste spoor te zetten in hun zoektocht
naar passende ondersteuning.
- Het signaleren van ervaringen en zorgen die
ouders hebben op het gebied van (passend)
onderwijs en opvoeding en het in kaart brengen van verbeterpunten en thema's waar ouders graag meer aandacht voor willen hebben.
klik op deze link of ga naar: https://oudersteunpuntswv.nl

