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Beste ouders,  
 
Entreetoetsen groep 7 & 8 
 
Door de Corona uitbraak en de daaropvolgende maatregelen hebben de groepen 6 & 7 
afgelopen schooljaar helaas de entreetoets niet kunnen maken.  
De leerlingen in nu groep 7 & 8 gaan hem daarom dit jaar maken. Ze zullen daarmee 
komende week starten. Gedurende ongeveer 2 weken zullen de leerlingen elke dag 1 a 2 
onderdelen maken. 
Meteen nadat ze klaar zijn zullen de antwoorden worden ingestuurd voor correctie. We 
hopen dan enkele weken later de resultaten met u te kunnen delen. 
Mocht u hier vragen over hebben, kunt u contact opnemen met meneer Ali, meneer Jos of 
juf Anke. 
 
 
Chromebooks van school 
 
Tijdens de sluiting van de scholen afgelopen schooljaar hebben wij de lesstof zowel op 
papier als ook  digitaal aangeboden aan uw kinderen. Al werkende kwamen we er achter dat 
er 2 aandachtspunten waren: 

1. Niet iedereen heeft een goed werkend device thuis, zeker niet per kind; 
2. Niet alle kinderen hebben de digitale opdrachten goed kunnen maken door 

onbekendheid met het device of de software. 
 
Daarom hebben wij besloten als school hierin te gaan investeren. Op dit moment zijn er op 
school chromebooks voor alle leerlingen in groep 5 t/m 8. De leerkrachten van deze  
groepen zijn samen met de leerlingen het gebruik op dit moment op school aan het oefenen. 
Als de kinderen de chromebooks goed kunnen gebruiken, zullen zij ook de chromebooks 
mee op en neer naar huis mogen nemen om er huiswerk op te maken of lesstof op te 
oefenen. 
Ieder kind heeft telkens hetzelfde chromebook in gebruik. 
Voor het thuis gebruiken van de chromebooks krijgt u op korte termijn een overeenkomst 
van ons die u moet tekenen. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor een goed en zuinig 
gebruik. 
De groepen 1 t/m 4 kunnen de chromebooks op school ook gebruiken op afspraak. Later 
zullen ook voor de lagere groepen eventueel chromebooks worden aangeschaft. 
 
 
 
 
 
 



Rots en Water  
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 7 is afgelopen dinsdag begonnen met de training Rots en Water. Doel van de training 
is: 
Het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en 
jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, 
conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Elke dinsdag van 09.00-10.00 uur gaan zij onder begeleiding van meneer Ali naar de gymzaal 
aan de Paulus Potterlaan waar zij les krijgen van 2 externe deskundigen, meneer Rien en juf 
Evelin. 
 
Nieuwe juf JIBB 
 
Zoals ook eerdere jaren worden dit schooljaar de gymlessen verzorgd door een 
vakleerkracht van het JIBB. 
Op dinsdag en woensdag zullen de lessen net als eerder verzorgd worden door juf Maaike. 
Op de donderdagen zullen de lessen verzorgd worden door juf Marjon. Juf Marjon is nieuw 
voor ons. Wij heten haar van harte welkom en wensen haar veel beweegplezier met onze 
kinderen.  

Starten met het gebed 

Vanaf komende week gaan we op school weer het gebed doen met de kinderen van groep 5 
t/m 8. 

I.v.m. de huidige situatie rondom Covid-19 willen we u vragen om uw kind(eren) een eigen 
gebedsmat in een (stoffen) tas mee te geven die op school mag blijven.  

Zorgt u zo nodig ook voor gebedskleding die op school mag blijven voor uw kind(eren).  
 
 
 
 
 
 
 



Ingekomen post. 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jibb+ bij uw kind op school 
 
 
Ook dit schooljaar is Jibb+ weer actief op de school van uw kind. Wij zorgen voor een gaaf 
sport- en beweegaanbod. Jibb+ staat voor ‘Bewegen en gezonde voeding voor Jong en Oud’ 
en werkt samen met alle scholen in Helmond. Op school komt een Jibb+´er een keer per 
week de gymles verzorgen voor groep 1 t/m 8 (vakleerkracht bewegingsonderwijs).  
Daarnaast organiseren wij i.s.m. sportaanbieders, na schooltijd, in de wijk en in vakanties 
sport- en beweegactiviteiten om kennis te maken met nieuwe sporten. Daarnaast zijn er 
speciale beweegprogramma’s ter bevordering van de gezondheid (bewegen met 
overgewicht) en motoriek (Jibb+ extra). 
  
Vanaf 7 september worden de kleurrijke Sjors Sportief boekjes weer verspreid met 
naschools cultuur- en sportaanbod in Helmond. Kinderen kunnen via deze weg op 
laagdrempelige wijze met diverse vormen van sport en cultuur uit Helmond in aanraking 
komen, zonder direct lid te hoeven worden. Op 21 september om 09.00 uur  starten de 
inschrijvingen online.  
 
Op zondag 20 september organiseren wij voor de 5e keer de Dag van de Sportclub voor alle 
sportaanbieders die hun ‘deuren’ open zetten. Iedereen kan zelfstandig of met het hele 
gezin naar verschillende sportaanbieders toe om kennis te maken met diverse sporten. 
Plattegrond met mogelijkheden ontvangen de kinderen via de school.  
 
Overige informatie over naschoolse-, wijkgerichte- en vakantieactiviteiten georganiseerd 
door Jibb+ wordt via school verspreidt door middel van een stukje in de nieuwsbrief of door 
middel van een flyer. Kijk voor het actuele aanbod op www.jibbplus.nl / 
www.sportencultuurhelmond.nl of volg ons Facebook, Instagram, Twitter.  
 
De Jibb+’ers bij uw kind op school zijn:  
Juf Maaike Juffermans & juf Marjon Weijs. 
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