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Beste ouders/ verzorgers,
Inmiddels komen de eerste resultaten binnen van de toetsen
die afgenomen zijn. Ook al hechten we natuurlijk meer
waarde aan de algehele ontwikkeling van de leerlingen,
waren we dit keer wel benieuwd hoe de kinderen er voor
zouden staan na een langdurige lockdown periode. Hierbij zijn
we echt heel erg blij met de eerste prognoses. Later deze
maand, als we alle resultaten hebben zullen we deze ook met
u delen. Maar we zijn wederom trots op alle leerlingen. Dit is
ook mede dankzij u als ouder bereikt en daarvoor zijn we u
dan ook dankbaar. Het is mooi om te zien als de driehoek
ouder-kind-school goed werkt. Oftewel: dit is Helvoirt op z’n
best!
Maikel de la Cousine

Kalender

Studiedagen
2020-2021

Dinsdag
13 april 2021
Maandag
26 april 2021
Vrijdag
25 juni 2021
Alle kinderen zijn op
bovengenoemde
data vrij.

Donderdag/vrijdag
29-30 april
Schoolfotograaf

MR verkiezingen
Met ingang van het schooljaar 2021- 2022 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan
de MR. De oudergeleding van de MR bestaat uit 3 personen. De termijn van 1 persoon
is verstreken. Zij stelt zich echter wel (her)kiesbaar. Dit betekent dat wij, mochten er
meerdere aanmeldingen zijn, verkiezingen gaan houden. Hierover hoort u later meer.
Mocht u vragen hebben over dit proces of geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in
de MR, dan mag u contact opnemen met Lynn van Lierop
(l.vanlierop@cadansprimair.nl). Bij uw aanmelding ontvangen wij graag een motivatie.
Kinderen in Actie
Twee hele betrokken leerlingen (Isa en Mirte) hebben een flessenactie op touw gezet
voor stichting Dierenlot. Dit omdat ze erg begaan zijn met het welzijn van dieren. Hiervoor
hebben ze het volgende bericht aan u geschreven:
‘Wij zijn Mirte en Isa en wij voeren actie voor stichtingDierenlot en willen hierbij flessen
ophalen. Wij willen u vragen om lege flessen aan uw kind mee te geven. Uw kind kan
deze bij de ingang in een van de blauwe zakken doen. Alvast bedankt! Groetjes Isa en
Mirte’
Mooi om te zien dat deze meiden zich zo actief in willen zetten en laten we ze dan ook
steunen!
Schoolfotograaf (herhaling)
Volgende week donderdag en vrijdag zou eigenlijk de schoolfotograaf komen.
Helaas hebben we ook nu weer moeten beslissen om dit te verzetten.
We hebben de schoolfotograaf nu op 29 en 30 april vastgelegd.
Hopelijk kan de schoolfotograaf dan wel gewoon komen en kunnen we leuke foto’s van
de kinderen maken dit jaar. We zijn inmiddels ook aan het kijken hoe we het geheel
coronaproof in kunnen richten.
Corona update
We stellen het enorm op prijs dat ouders elke dag goed overleg voeren over eventuele
klachten bij hun kinderen. Hierbij willen we graag het volgende verhelderen:
Wanneer uw kind een negatieve testuitslag en geen klachten heeft mag hij/zij weer naar
school. Heeft uw kind nog wel flinke verkoudheidsklachten vragen we om uw kind nog
even thuis te houden. Het kan er namelijk toe leiden dat andere kinderen en/of de
leerkracht hierdoor ook verkouden worden. Wanneer de klachten sterk afgenomen zijn
en er is geen sprake meer van heftig niezen/hoesten en/of loopneus kan de schoolgang
weer hervat worden. We vragen u hierbij even met ons te overleggen. We begrijpen het
maar al te goed hoe lastig het is voor u als ouder om in te schatten wat wel en niet
verstandig is,. Laten we daarom vooral samen hierin optrekken.

Wielen op school
In toenemende mate zien we dat kinderen steps, skeelers, skateboards en allerlei
varianten mee naar school nemen. Heel mooi dat ze zo enthousiast zijn, maar we vragen
vanaf heden wel om alle spullen buiten te laten of in een tas mee naar binnen te nemen.
De gangen liggen namelijk vol met deze spullen, kinderen lopen op skeelers over de trap
en het is niet echt veilig meer. Hopelijk wilt u hier samen met ons op toezien.
Online gedrag
We zien nog steeds dat kinderen online in onder andere whatsapp groepen zeer
ongepast gedrag en uitingen laten zien. Dit heeft veel gevolgen voor het gevoel van
veiligheid van veel kinderen. Echter zien we wel na onze voorgaande oproepen dat
ouders het steeds beter oppakken, meer controle hebben en samen met andere ouders
hierin optrekken. Hier zijn we uiteraard erg blij mee en roepen dan ook alle ouders op om
mee te blijven kijken in het online gedrag van uw kind. Als school besteden we veel
aandacht aan het onderwerp, maar we merken dat ouders hierin een grotere impact
kunnen maken.
Nog meer actie vanuit de kinderen
Nova en Julia uit groep 6 hebben het voor elkaar gekregen om via de gemeente Vught
een pingpongtafel te regelen voor op het schoolplein. Wat een toppers! Ze hebben
enorm veel eigenaarschap getoond en ook voor deze nieuwsbrief hebben ze de
onderstaande brief geschreven:

Bijlage stichting Move:
‘Stichting Move heeft gezorgd voor de beweegposter en verzorgt normaal gesproken
de uitdagende sportclinics bij ons op school’

