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Kalender
04-02 t/m 08-02
Kind-oudergesprekken
11-02
Praktijkdag
kanjertraining
12-02
MR vergadering
20-02
Laatste werkdag
juf Wobke
01-03
Carnaval op school
02-03 t/m 10-03
Carnavalsvakantie

Beste ouders/ verzorgers,
De Citotoetsweken in groep 2 t/m 7 zijn inmiddels afgerond. De resultaten van
deze toetsen kunt u in het ouderportaal terugzien. Het kan zijn dat individuele
afnames nog niet helemaal afgerond zijn doordat een kind bijvoorbeeld
afwezig is geweest. Volgende week staan de kind-oudergesprekken gepland
en zijn o.a. deze resultaten onderwerp van gesprek. Natuurlijk bespreekt de
leerkracht ook de social-emotionele ontwikkeling en de taak-/ werkhouding
met uw kind en met u.
Vorige week woensdag stond de laatste studiedag voor het team over
kanjertraining gepland. Alle leerkrachten hebben nu hun licentie
‘kanjertrainer A’ behaald. We hebben onder leiding van een psycholoog en
trainer gekeken naar wat er m.b.t. kanjertraining op school goed loopt en
waar wij nog ondersteuning in kunnen gebruiken. Ook hebben we een
verdieping gekregen m.b.t. conflictbeheersing op school. Tot slot hebben we
een stuk ‘meidenvenijn’ behandeld en hoe hier mee om te gaan.
Het was opnieuw een heel leerzame en inspirerende studiedag voor het
team. Op 11 februari komt een trainer van kanjertraining kanjerlessen geven
in bepaalde klassen om zo leerkrachten te coachen in het geven van de
lessen. Leerkrachten kunnen dan leerkrachtgedrag van een trainer
observeren en natuurlijk ook de kinderen in de klas observeren.

Vrijwillige ouderbijdrage
Als u een machtiging heeft afgegeven voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage (waarvoor hartelijk
dank), dan wordt dit bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. Met dit bedrag ondersteunen we
de vele activiteiten die plaatsvinden in school, zoals Sinterklaas, Kerstmis of de Koningsspelen.
Het innen van de bijdrage voor dit schooljaar (2018-2019) zal eind januari 2019 plaatsvinden. Het bedrag
van €20,- per kind wordt van uw opgegeven rekeningnummer afgeschreven.
Mocht u geen automatische machtiging hebben ingevuld voor uw
kind (of voor één van uw kinderen) dan krijgt u bericht van
Michelle Bosmans (administratie) met de vraag om een
automatische machtiging in te vullen.
Let op: het kan ook gaan om 1 van uw kinderen waarvoor er (nog)
geen toestemming is gegeven: dan graag alle kinderen opnieuw
vermelden. Het nieuwe formulier vervangt uiteraard het oude
formulier.Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en
bijdrage,De oudervereniging

Lege Flessen actie voor de natuurspeeltuin
Zoals u wellicht gehoord heeft is een groep enthousiaste dorpsbewoners bezig
om een natuurspeeltuin gerealiseerd te krijgen in Helvoirt. We vinden het als
school een fantastisch goed idee en hebben in het begin van dit schooljaar met de leerlingenraad ideeën
bedacht voor ‘wat daar dan allemaal in zou moeten komen’. De werkgroep is nu bezig met het werven
van fondsen. Hieronder een oproep voor een inzamelingsactie voor lege flessen.

LEGE FLESSEN ACTIE
Wat gaan we doen: De hele maand lege flessen
verzamelen
Waarom: Om de natuurspeeltuin extra te helpen aan
geld om dit fantastische idee mogelijk te maken.
Wanneer: De hele maand Februari
Waar: Op school: beneden en boven komen grote
zakken te hangen waar we de flessen samen gaan
sparen. Ook bij het Helvoirthuis kunt u ze inleveren in de
daarvoor bestemde zakken.
En verder: 1 maart zal het geld overhandigd worden
aan het bestuur van de natuurspeeltuin in het bijzijn van
alle kinderen van de school.

Beweegroute Helvoirt winnaar in Brabant
Eind 2017 kregen we de tip dat een van de mogelijkheden om
geld te vinden voor de 'Beweegroute Helvoirt' via "Kern met Pit'
wellicht een optie was. We schreven ons samen met 42 andere
projecten in en kwamen in de groep van 15 die, mits zij hun
project zouden realiseren in 2018, € 1.000 zouden ontvangen. En
zoals bekend is dat gelukt!
Vanaf eind december kon iedereen een stem uitbrengen op
een van de overblijvende 10 projecten en dit stemmenaantal
zou de helft van de uitslag bepalen.
Vandaag stond de slotbijeenkomst op het programma en togen
Rob Mesman en Edward de Varies als vertegenwoordigers van
de 'Beweegroute Helvoirt' naar Veghel.
Naast de presentatie van zowel de videobeelden van de
opening als de uitwerkingen van de route diende een 'pitch' van
2 minuten de jury te overtuigen. En dat laatste lukte! Want daar
waar de jury achteraf aangaf dat 'we' vanmorgen op plaats 9 stonden werd de 'Beweegroute Helvoirt'
uiteindelijk de winnaar van de Brabantse trofee!
Naast een plaquette betekende dit het mooie extra bedrag van € 1.500.
Natuurlijk weten we niet precies wat ons verzoek via school, hofblad of Helvoirt.net aan stemmen heeft
betekend, maar dat het er heel wat waren moge duidelijk zijn. Dank aan alle stemmers, want ook die
hebben een belangrijke rol gespeeld bij het winnen van de plaquette. En zoals bij het verzoek om te
stemmen werd aangegeven: de € 1.500 gaat naar de Natuurspeeltuin Helvoirt!
Winst in Brabant heeft tot gevolg dat de 'Beweegroute Helvoirt' op 30 maart in Amersfoort in de landelijke
finale staat. Mogen we tegen die tijd op nog meer stemmen rekenen?

Animo
Animo gaat starten met een korte cursus dansen voor
peuters en kleuters. Is jouw zoon of dochter 3 of 4 jaar
en vindt hij of zij dansen heel leuk? Dan is deze cursus
iets voor jouw kind!
Juf Nicole van Animo gaat met de kinderen spelenderwijs dansen en bewegen op muziek.
De les is op woensdag van 14:15 - 15:00 uur in het HelvoirThuis (van Goghzaal) en zal 5 weken duren.
Data: 13, 20 en 27 maart, 3 en 10 april
Kosten: eenmalig €25,Geef je peuter of kleuter op via het volgende mailadres: ingridvandrunen@hotmail.com
Ook voor vragen kun je op dit mailadres terecht.
Cursus gaat door bij deelname van 8 kinderen, maximale deelname is
12 kinderen.

Groetjes Ingrid van Drunen, namens bestuur Animo

Kindercollege van 2019 op woensdagmiddag 20 februari.
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges speciaal voor
kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg
University laten nieuwsgierige en leergierige kinderen kennis maken met wetenschap en de universiteit. De
hoogleraren zijn inspirerende docenten die graag hun kennis van hun onderzoeksgebied willen delen met
kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Jaarlijks bezoeken honderden kinderen deze colleges die
zeer enthousiast worden ontvangen door zowel de kinderen, hun ouders/begeleiders, de basisscholen en
natuurlijk door de hoogleraren zelf.
Het eerstvolgende kindercollege staat gepland op woensdagmiddag 20 februari (15.00-16.00u) in de aula
van Tilburg University. De inschrijving hiervoor is net geopend. Hoogleraar (Mensenrechten) Nicola
Jägers neemt de kinderen mee naar haar onderzoeksgebied ‘staatloosheid’. De titel van het college is:
‘Leven zonder paspoort?’
Toelichting op het college: De meeste kinderen in Nederland hebben de Nederlandse nationaliteit en
hierdoor een Nederlands paspoort. Sommige kinderen hebben een paspoort van een ander land, maar er
zijn ook kinderen zonder paspoort. Wat gebeurt er als je geen paspoort hebt? Iedereen heeft
mensenrechten. In de praktijk echter moet een land jou het gebruik van die rechten wel mogelijk maken:
een plekje om te leven, een bewijs van je geboorte, de mogelijkheid om naar school te gaan, etc. Maar
wat als geen enkel land je een paspoort wil geven? Kun je ook leven zonder bij een land te horen? Of ben
je dan eigenlijk onzichtbaar? Dat is de vraag voor de 15 miljoen staatlozen -mensen zonder nationaliteit- in
de wereld.
Het belooft een heel leerzaam en boeiend college te worden! Natuurlijk zijn ouders en andere begeleiders
ook van harte welkom.
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en
website: www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit.
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