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Openingstijden BOS 
 
Zoals vorig schooljaar aangegeven gaat de bibliotheek op school (BOS) dit jaar op verschillende 
dagen open. Alle groepen hebben zelf gekeken wanneer de BOS goed past in hun programma.  
 
Hieronder voor u de dagen per groep.  
 
Groep 1/2:  donderdag  
Groep 3a:  maandag 
Groep 3b: maandag  
Groep 4:  dinsdag 
Groep 5:  dinsdag  
Groep 6: woensdag 
Groep 7:  maandag 
Groep 8: woensdag 
 
De leerlingen gaan onder begeleiding van de groepsleerkracht naar de BOS.  
 
Zorgt u dat uw kinderen op de BOS dagen hun biebpasje bij zich hebben!  
 
Voor de leerlingen die dit schooljaar nieuw zijn gestart zijn biebpasjes aangevraagd, die komen op 
korte termijn. Mocht uw kind geen biebpasje (meer) hebben, geef dit dan door aan de juf of meester 
van uw kind voor vrijdag 20 september.  
Let op, als uw kind het pasje meer dan één keer kwijt is geraakt kost een nieuw pasje €2,50 ! 
 
 
Koffieochtend moeders 
 
De volgende koffie ochtend voor de moeders is gepland op donderdag 19 september, van 08.30 
uur tot 09.45 uur. Graag tot dan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ouderspreekuur 
 
Het volgende ouderspreekuur van dit schooljaar is op dinsdag 24 september as. Juf Saliha heeft tijd 
voor u tussen 08.45-10.00 uur. 
 
 

Reminder: 
- Algemene ouderavond & info groep 8 & Overstap dinsdag 1 oktober ’19. 

 

 
 
Ingezonden 

 

Ondersteuning nodig?   bel 14 0492           

 

Wie zijn wij?  

Wij zijn het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor jullie namens alle gezins- en 

jongerencoaches van de gemeente Helmond. We bestaan uit een team van 5 medewerkers: Bilal 

Aazzaoui, Nicole Dekker, Lies Geurts, Wendy Bergman 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, gedrag van kinderen en jeugdigen 

in de leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op slapen, 

eten, regels, het bevorderen van wenselijk gedrag, nieuwe vaardigheden aanleren, omgaan met 

ongewenst gedrag, het versterken van de band of communicatie tussen ouders en kind/jeugdige, 

zelfstandig wonen etc. Naast bovengenoemde vragen kunt u ons benaderen voor andere vragen 

rondom zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over het inschakelen van gespecialiseerde 

hulpverlening, gezondheid, geldproblemen, problemen rondom scheiding, mantelzorg, vervoer, rouw 

en ga zo maar door. Wij zorgen er voor dat uw vraag, als wij deze zelf niet kunnen beantwoorden, bij 

de juiste persoon terechtkomt.  

Mocht u graag in contact komen met een vraag, voor advies of om ergens over sparren bel ons 

vooral!  

Vriendelijke groeten, 

Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, Wendy Bergman, Nicole Dekker en Lenneke Roks 

Contactgegevens: 

14-0492, toets optie 2,  vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur) 

Meer informatie?      

www.helmond.nl/socialeteams 

http://www.helmond.nl/socialeteams

