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Nieuwsbrief n.a.v. sluiting scholen 16 maart tot 6 april ’20 
 
Zoals gisteren per mail of per telefoon met u is afgesproken hier een update over de sluiting en 
bijkomende zaken. 
 
Huiswerk 
 

- Alle leerlingen zullen deze week op papier per post een pakket met de belangrijkste lesstof 
van deze week thuis krijgen.  

- Dagelijks lezen is sowieso zeer belangrijk en kunnen de kinderen dagelijks zeker een half uur 
doen.  

- Daarnaast gaan we de komende weken met collega’s kijken naar de mogelijkheden van 
digitale ondersteuning. We houden u daarover op de hoogte. 

- Dagelijks zullen de leerkrachten bereikbaar zijn tussen 11.00 en 13.00 uur. Als u vragen heeft 
over het werk van uw kinderen kunt u ze mailen naar de leerkracht van de groep en zullen zij 
in deze tijden uw mails proberen te beantwoorden.  Ook kunt u tijdens deze uren telefonisch 
contact opnemen met school. 

- Het huiswerk wat wij bieden is om aan de gang te blijven en geen grotere achterstanden te 
laten ontstaan dan nodig. Uiteraard kijken wij, als we weer mogen lesgeven, naar wat we van 
deze stof moeten herhalen / uitleggen / … 

 
Jubileum 
 
Het jubileum kan uiteraard niet doorgaan, helaas. Omdat we veel lesdagen gaan missen hebben we 
besloten om het jubileum en de viering van het Ramadanfeest samen te voegen en op donderdag 28 
mei beiden te vieren. De overige dagen zullen dit schooljaar vervallen. We zullen deze dagen hard 
nodig hebben om het lesaanbod weer op peil te krijgen. 
 
Mailadressen van de groepsleerkrachten 
 
Wilt u per mail op de hoogte gehouden worden en heeft de groepsleerkracht uw mailadres nog niet 
kunt u de groepsleerkracht een mail sturen. 
Juf Dana: d.straten@ibs-helmond.nl 
Juf Fatma: f.seven@ibs-helmond.nl 
Juf Beryl: b.auguste@ibs-helmond.nl 
Juf Hümeyra: h.afsar@ibs-helmond.nl 
Juf Zehra: z.steenmeijer@ibs-helmond.nl 
Juf Monique: m.verhaegh@ibs-helmond.nl 
Juf Helnique: h.bongers@ibs-helmond.nl 
Juf Anja: a.siebers@ibs-helmond.nl 
Juf Charon: c.vanlieshout@ibs-helmond.nl 
Juf Dilara: d.ozturk@ibs-helmond.nl 
Meneer Jos: j.verbakel@ibs-helmond.nl 
Meneer Ali: a.aslan@ibs-helmond.nl 
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Met vriendelijke groet, 
Bestuur en managementteam Salah Eddin El Ayyoubi. 


