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Mooi voorbeeld passend onderwijs 
 
Als school moeten wij, net als alle scholen, zoveel mogelijk passend onderwijs bieden aan alle 
leerlingen. Dat doen we soms met de mensen binnen de school en soms ook met mensen van buien 
de school. We werken met vele mensen en organisaties samen. Een van deze samenwerkingen heeft 
mooi uitgepakt. Onze partners in deze samenwerking hebben er dan ook een stuk over geschreven in 
de nieuwsbrief van het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland. U kunt dat stuk hier lezen: 
https://po.swv-peelland.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-8-november-2019 onder het kopje “Good 
practice taalklas Toermalijn”.  
 
  
 
 
 
 
Schoolpoorten open 08.15 uur 
 
Ter herinnering: de poorten van de school worden ’s ochtends om 08.15 uur geopend voor de 
kinderen. Vanaf dat moment kunnen uw kinderen op school terecht en is er ook toezicht. We merken 
dat er regelmatig al kinderen eerder naar school komen, soms zelfs al om 08.00 uur. Weet dat uw 
kinderen tot 08.15 uur niet op school terecht kunnen en zonder toezicht buiten de poorten moeten 
wachten tot die tijd. Dit is omdat de leerkrachten de tijd voor 08.15 uur gebruiken voor de 
voorbereidingen van de lessen van die dag en geen zicht hebben op de poorten. Te vroeg thuis 
vertrekken heeft dus geen zin! 
(Mochten kinderen die met het busvervoer komen eerder op school zijn dan 08.15 uur worden zij 
wel opgevangen, dit is overmacht voor ouders en kinderen). 
 
 
Schoolregels 
 
Wij hanteren op school al vele jaren drie schoolregels. We willen ze middels deze nieuwsbrief 
nogmaals onder uw aandacht brengen: 
 

1. Wij gebruiken op school nette taal. 
 

2. Wij houden onze handen thuis.  
 

Als kinderen toch anderen slaan / schoppen /etc. is het beleid van school om hierover ouders 
te informeren. Niet omdat we willen dat u uw kind nogmaals straft, wel zodat u weet of en 
hoe vaak uw kind “geweld” gebruikt in conflicten. 

 
3. Wij beginnen op tijd.  

 
Dit geldt voor zowel de leerkrachten als de leerlingen. Vandaar dat we u ook hebben laten 
weten dat wij melding gaan doen bij de leerplicht als kinderen vaker te laat binnenkomen 
voor de lessen. De lessen starten om 08.30 uur voor alle kinderen. 

https://po.swv-peelland.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-8-november-2019


  
Leerlingen geen smartphone op school !! 
 
Afgelopen week hebben de leerlingen in de bovenbouw een brief meegekregen over het gebruik van 
mobiele telefoons op school. Om te zorgen dat u allemaal op de hoogte bent hier de belangrijkste 
informatie uit die brief. 
Bereikbaarheid van de kinderen onderweg van huis naar school en andersom is een belangrijk punt 

voor u als ouder. Daar staan wij als school ook volledig achter. Zo komen sommige kinderen van ver 

met de bus of van de andere kant van Helmond op de fiets. Om deze reden nemen de leerlingen in 

de bovenbouw soms een telefoon mee naar school. De afspraak is al jaren dat dit alleen mag als u 

een schriftelijk verzoek hebt gedaan. Deze afspraak blijft bestaan.     

Helaas komen er steeds meer klachten over ongewenst foto’s/video’s maken van andere leerlingen, 

luid muziek beluisteren.          

                                                                                                                                                                                                                                                            

Met ingang van maandag 2 december 2019 mogen de leerlingen alleen nog een simpele 

telefoon meenemen naar school waar geen internet en slimme functies op zitten.  

 

   

 
  
 
 
 
 
 
Moedermiddag 
 
Op de ouderkalender staat op 19 december een moedermiddag gepland. Omdat juf Saliha en juf 
Anke die dag voor de klas staan zal de moedermiddag dan niet doorgaan maar verzet worden naar 
dinsdag 21 januari. U ontvangt hier na de vakantie nog een uitnodiging voor.  
 
Ouderspreekuur 
Het volgende ouderspreekuur van dit schooljaar is op dinsdag 17 december  as. Juf Saliha heeft tijd 
voor u tussen 08.45-10.00 uur. 
 

Reminder 
 
Wintervakantie van 23 december t/m 5 januari; 
Groep 3 & 4 vrij > maandag 6 januari ’20. 
Leesclub > 16 januari ’20. 
Woensdag 8 januari groep 1 vrij.  


