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Derde kleutergroep 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de plannen om een derde kleutergroep te 
starten. Deze groep zal starten vanaf maandag 4 januari ’21. Juf Emine en juf Daphne zullen de juffen 
zijn. 
 
Reminder, afspraken rondom eten & drinken op school 
 

 In de kleine pauze eten de kinderen groente en/of fruit, GEEN liga’s, koekjes, ….. 

 In de grote pauze eten de kinderen broodproducten; 

 In de kleine en de grote pauze mogen de kinderen meegebracht drinken drinken, dit moet 
drinken ZONDER prik zijn. 

 
Afspraken rondom Covid-19  
 
We vinden het heel vervelend maar voorlopig kunnen we alle maatregelen rondom Covid-19 op 
school niet loslaten. Zoals u allen vast weet blijven er dagelijks veel besmettingen plaatsvinden. Hoe 
graag we dan ook u weer op school zouden willen ontvangen, voorlopig is dit nog niet mogelijk. 
 
Pilot ouderportaal 
 
Gauw na de wintervakantie starten we met een pilot Parro, het ouderportaal bij ParnasSys.  
Een of twee groepen zullen via het ouderportaal met de ouders gaan communiceren. Als het goed 
bevalt zal de pilot vanzelf verder uitgebreid worden. Nu is nog niet bekend met welke groepen we de 
pilot gaan draaien. We houden u hiervan op de hoogte. 
 
Gebed groep 4 
 
Na de wintervakantie, vanaf 5 januari, mogen de leerlingen van groep 4 ook dagelijks deelnemen aan 
het gebed op school. 
Graag zorgen dat alle meiden een hoofddoek en een rok op school hebben voor het gebed; 
Voor alle kinderen is het nodig om een eigen bidmat mee te nemen. 
 
Reminder: 
 

 Wintervakantie: 21 december ’20 t/m 01 januari ’21. 

 Groep 3 & 4 vrij: maandag 4 januari ’21. 
 
 
 
Beste ouders, de gezondheid van ons allemaal is belangrijk. Die van uw kind ,  
van u en van ons team. InchaAllah lukt het ons om met zijn allen deze periode gezond  door te 
komen. Laten we voorzichtig en geduldig zijn.  
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Ingekomen post 
 

 
Kerstvakantie 2020 Jibb+ 
Na al het harde werk is er natuurlijk ook weer tijd voor vakantie. Heb jij zin om lekker fanatiek het 
jaar uit te gaan! Tijdens de kerstvakantie organiseert Jibb+ natuurlijk weer super leuke activiteiten! 
Zo kunnen jullie gaan kunstschaatsen, ijshockeyen, meedoen aan de wintergames en dansactiviteiten 
voor verschillende leeftijden. Ook freerunnen, tafeltennissen, zaalhockey, volleyballen en 
verschillende vecht/verdedigingssporten als Ji Jitsu, boksen en kickboksen komen aan bod tijdens de 
kerstvakantie. Heb jij zin om weer lekker te bewegen, kijk dan snel op de website welke activiteiten 
er allemaal georganiseerd worden. Het aanbod loopt uiteen van groep 1 t/m groep 8. Schrijf je snel 
in zodat jij er zeker van bent dat je mee kunt doen bij je favoriete activiteit.  
Aanmelden kan vanaf maandag 30 november(9.00 uur) t/m woensdag 16 december 2020.  
Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere of gratis activiteiten. 
Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan! 
VOL=VOL.  
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld 
(www.leergeld.nl/helmond). 
 

http://www.jibbplus.nl/
http://www.leergeld.nl/helmond
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