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Mededelingen van de Vrije School Peelland

31 augustus – vrijdag 4 september
maandag
dinsdag

Agenda:

woensdag

donderdag

vrijdag

opening schoolplein

Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur)
maandag 7 september – vrijdag 11 september
ma 7 sept. luizencontrole
kennismakingsochtend nieuwe ouders
wo 9 sept
studiedag groep 3 t/m 8
do 10 sept ouderavond groep 3

maandag 14 september – vrijdag 18 september
di 15 sept. info avond
wo 16 sept. ouderavond groep 6
do 17 sept. schoolfotograaf
vrij 18 sept. inloopochtend

Verzoek aan de ouders van de kleuters
Natuurlijk moeten we allemaal even wennen aan het nieuwe schooljaar, met daarbij de
coronaregels. Het is fijn om te zien dat de ouders van de kleuters zich zo goed mogelijk
proberen te houden aan onze afspraken, maar soms geeft het nog verwarring. Daarom
zetten we de regels nog even op een rijtje voor u:
Ouders gaan niet mee naar binnen in school bij het halen en brengen van de
kleuters. Oudergesprekken na schooltijd zijn altijd op afspraak.
Er is een looproute als u weer terug naar de poort gaat, namelijk via het bos en het
fruitlaantje.
We houden 1,5 meter afstand en maken ruimte voor de ander.
Hopelijk geeft dit voldoende duidelijkheid. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Zingen tijdens de opening van de speelplaats
We krijgen vragen of het zingen tijdens de opening van de speelplaats wel mag en
verstandig is. Daarom informeren we u hierover graag.
In de richtlijnen voor basisscholen staat dat kinderen in de basisschoolleeftijd binnen en
buiten mogen zingen (en muziek mogen maken). Volwassenen houden hierbij voldoende
afstand, minimaal 1,5 meter ten opzichte van de kinderen en andere volwassenen. Het
fysiek afstand houden van elkaar (1-2 m) is een effectieve maatregel ter preventie van
druppelinfecties. Daarnaast gaan we ervan uit dat er alleen personen aanwezig zijn die
geen klachten hebben gerelateerd aan corona, ook niet in aanraking zijn (geweest) met
een mogelijk besmet persoon en dat iedereen zich aan de hygiënemaatregelen houdt.
Daarom vinden wij het verantwoord om tijdens de opening van de speelplaats in de
buitenlucht met de kinderen een openingslied te zingen. De bedoeling is dat we met
name met de kinderen en leerkrachten zingen. Aanwezige volwassenen mogen
meezingen, mits ze zich aan alle voorwaarden houden.

Gymlessen 2020-2021
De bedoeling is dat elk kind gymschoenen (geen zwarte zool), gymkleren (een blauw
broekje en een wit T-shirt) en een handdoek meeneemt. Alle gymlessen zijn in de
Koekoekstraat.
Gymdagen
maandag groep 3 - dinsdag groep 4 - donderdag groep 6 en 8 - vrijdag groep 5 en 7
Wilt u in gymkleding/schoenen/tas, boekentas/jas en andere spullen s.v.p. de naam of
initialen van uw kind zetten met b.v. een permanente markeerstift. Zijn er spullen zoek
kom dan zo snel mogelijk kijken in de mand met gevonden voorwerpen.

Wij verwelkomen:
In de kleutergroep bij juf Gerda / juf Nollie
- Cleo Bellinga
- Koji Donkers
- Robin van den Dool
- Olivia Rooijakkers
- Tijn van de Ven
In de kleutergroep bij juf Mieke / juf Martha
- Romée van den Hurk
- Bowy te Raaij
- Lance Ramaker
- Finn Schalwijk
- Leroy Tijssen
In groep 3 bij juf Rhea / juf Katinka
- Arthur Ramaker
In groep 5 bij juf Hendrikje
- Meye Jansen
In groep 7 bij meester Sjaak / juf Elvira
- Quint Jansen

Zit je ergens mee?

bel 14 0492

Wie zijn wij?
Wij zijn de frontoffice jeugd, het eerste aanspreekpunt voor gezinnen namens alle
gezins- en jongerencoaches van de gemeente Helmond. We bestaan uit een team van 5
medewerkers: Nicole Dekker, Lies Geurts, Wendy Bergman, Karlien de Hont en Lenneke
Roks. Wij zijn ervaren gezins- en jongerencoaches binnen de gemeente Helmond.
Wat doen we?
U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien en gedrag van kinderen
en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen kunnen
bijvoorbeeld gaan over slaapgedrag, regels in huis, het leren van nieuwe vaardigheden,
omgaan met ongewenst gedrag, de communicatie in het gezin, zelfstandig wonen voor
jongeren etc.
Daarnaast kunt u ons ook benaderen voor andere vragen op het gebied van zorg en
ondersteuning. Bijvoorbeeld over gezondheid, geldproblemen, mantelzorg, problemen
rondom een scheiding en ga zo maar door.
Mocht u graag met ons in contact komen met een vraag, om advies te krijgen of om de
juiste zorg en ondersteuning te krijgen, bel dan gerust! Mochten wij de vraag niet zelf
kunnen beantwoorden, dan zorgen wij ervoor dat deze bij de juiste persoon komt of
wijzen wij u de weg.
Contactgegevens
14 0492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach
(ma t/m vr 08.30-17.00 uur)
Meer informatie? www.zo-helmond.nl

Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater
Speel je thuis weleens dat je een koningin, een ridder of een monster bent? Kom dan
eens in het theater toneelspelen!
Vanaf woensdag 16 september beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool
weer. Kom in de maand september een gratis proefles volgen!
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken om allerlei spannende,
gekke en onverwachte situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel
te spelen, je leert ook nog een heleboel. Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een
proefles volgen.
De lessen worden vanaf 16 september op woensdagen en donderdagen gegeven.
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool

