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Voorjaarsvakantie
Complimenten week
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MR vergadering
week van de lentekriebels
nieuwsbrief 7

Algemeen
Coronamaatregelen na de carnavalsvakantie
Na de carnavalsvakantie is het aantal maatregelen op school nog slechts heel beperkt
 Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden.
 Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.
 Het dringende advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 om twee keer per week een zelftest te doen
blijft.
Het ziet ernaar uit dat we langzaam weer naar een normale (school)situatie kunnen
gaan terugkeren. Nu maar hopen dat Carnaval niet teveel roet in het eten gooit!
Wij wensen iedereen een heel fijne Carnaval en een prettige vakantie!

Samenwerkingsverband passend onderwijs
Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school, speelt het samenwerkingsverband vaak een
belangrijke rol. Maar wat is dat eigenlijk? En wat doen zij om te zorgen dat er voor uw kind een passende plek
op een school is?
Elke regio in Nederland heeft samenwerkingsverbanden en alle scholen zijn daar verplicht bij aangesloten. In het
basisonderwijs bestaat dit verband uit de reguliere basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs.
Het samenwerkingsverband gaat over de toewijzing van extra hulp op school.
Omdat alle scholen samen in één samenwerkingsverband zitten, kan expertise optimaal gebruikt worden.
Scholen weten van elkaar wat hun aanbod, kennis en ervaring is. Daar kunnen zij gebruik van maken om een
leerling op hun eigen school te helpen.
Ouders kunnen bij het samenwerkingsverband informatie vinden over passend onderwijs. Op vrijdag 21 januari
2022 heeft het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO het digitale Oudersteunpunt gelanceerd. Een
website door en voor ouders waar op een eenvoudige en laagdrempelige manier informatie te vinden is over
onderwerpen op het gebied van passend onderwijs.
Wilt u meer informatie, bezoek dan de website van het https://oudersteunpunt-swv.nl/ .
Onderstaande ouderavond staat binnenkort op de agenda van het samenwerkingsverband:

Mijn kind heeft autisme… Wat nu?
Op 29 maart 2022 houdt het Oudersteunpunt SWV Helmond-Peelland PO een ouderavond over het thema onder
de titel “Mijn kind heeft autisme… Wat nu?” De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden van of
diagnose autisme is. Op deze avond zijn leerkrachten ook van harte welkom.
Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
 Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen?
 Wat zijn de regelingen? Welke organisaties kunnen helpen?
 Hoe wordt dat bekostigd?
 Welke vragen kun je stellen?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, samen met medewerkers
van zorgpartners meer hierover vertellen. Er is ook ruimte om vragen te stellen.
Wanneer en waar?
 Datum: Dinsdag 29 maart 2022
 Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
 Locatie: De aula van de Antoon van Dijkschool, Berkveld 19 in Helmond
Aanmelden
Via deze link is het mogelijk om je aan te melden.

Peuterwerk

De laatste week voor de carnavalsvakantie hebben we ons thema: “Ik en mijn fiets afgesloten”.
We hebben aandacht besteed aan het benoemen en herkennen van de themawoorden.
Ook mochten ze hun eigen fiets meebrengen en hebben we de verschillen tussen loopfietsen en trapfietsen
bekeken.
Buiten op het grote speelplein hebben ze een parcours gefietst waarbij ze moesten opletten voor de lichten van
het verkeerslicht. Ook hebben ze geoefend op een rotonde, slalom door de pionnen en op tijd stoppen bij het
zebrapad. Ze zijn allemaal geslaagd en hebben een fietsdiploma gekregen.
Heel blij zijn we dat we de ouders weer binnen mogen ontvangen. We gaan nu genieten van een week
carnavalsvakantie.
We hebben afscheid genomen van James. We heten Nehir van harte welkom en wensen haar en de ouders een
leerzame en fijne tijd op de peuterspeelzaal.
Groetjes, Marjan en Jeannette.

Kids Society Erica

Voor de BSO is er de laatste tijd een aantal aankopen
gedaan. Het ging om het speelgoed clics, plus plus, en
magnetisch bouwspeelgoed.
Dat dit nieuwe
constructiespeelgoed in de
smaak valt blijkt uit het feit
dat de kinderen er vaak om
vragen. Leuk om te zien dat
ze er zo geconcentreerd
mee spelen! Een mooie
bijkomstigheid is ook dat ze
trots zijn op datgene wat ze
bouwen wat weer goed is
voor hun zelfvertrouwen.
Vaak moeten we even
komen kijken als het af is.

Voor de kinderen die minder van bouwen houden is er ook nog genoeg te doen. Er is veel materiaal aanwezig
om creatief bezig te zijn. Maar als je kind na school even rust wil zijn er ook hoeken waar ze rustig kunnen lezen.
Spelletjesliefhebbers komen ook aan hun trekken. Genoeg spellen om uit te kiezen.
Uiteraard gaan we ook dagelijks naar buiten. We halen vaak de fietsjes en scheppen tevoorschijn, maar ook de
speeltonnen die veranderen in vogelnestjes en uiteraard zijn er de uitjes met de bus.
De tijd vliegt voorbij!
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