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Beste ouders,  
 
 
Afscheid juf Beryl 
 
Juffrouw Beryl heeft heel wat jaren bij ons gewerkt maar helaas is de tijd gekomen dat ze met 
pensioen mag gaan. Afgelopen schooljaar was het laatste schooljaar van juf Beryl, maar door de 
Corona omstandigheden heeft zij het jaar niet samen kunnen afsluiten met haar groep.  
 
Binnenkort komt juf Beryl  afscheid nemen van haar kinderen van vorig jaar. Door de geldende 
maatregelen rondom Covid-19 en op verzoek van juf Beryl zullen we het afscheid klein vieren met 
het team.  
 
Lieve juf Beryl, we gaan jou,  je betrokkenheid en je enthousiasme missen .  
 
We hopen dat je in goede gezondheid vele jaren gaat genieten van je pensioen! 
 
Kinderboekenweek 
 
Op woensdag 30 september start de Kinderboekenweek weer. Het thema van dit jaar is “En toen…”.  
Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, 
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je 
in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.  Je hebt geen tijdmachine nodig om andere 
tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken! 
 
We zullen hier op school ook dit jaar aandacht aan besteden. Denk aan leuke activiteiten in de groep 
en uiteraard de jaarlijkse voorleeswedstrijd op school voor alle groepen. 
 
Helaas kunnen we geen ouders uitnodigen tijdens de activiteiten i.v.m. de huidige maatregelen 
rondom Covid-19. 
 
Schoolfotograaf 
 
Op donderdag 1 oktober ’20 komt de schoolfotograaf weer om foto’s te maken van alle kinderen en 
van alle groepen.  
 
Kinderen van wie ouders geen toestemming hebben gegeven voor het maken van foto’s worden niet 
op de foto gezet, ook niet op de groepsfoto. 
 
 
Veiligheid bij het ophalen van de kinderen 
 
Toch nog even een aandachtspuntje bij het ophalen van de kinderen door u. Verschillende ouders 
blijven in de auto’s zitten of staan aan de andere kant van de parkeerplaats of de weg. Dat is 
natuurlijk goed als het gaat om afstand houden i.v.m. Covid-19. Er zijn echter ook veel jonge kinderen 



 

 

die daarom alleen de parkeerplaats / weg over moeten steken. Dat gaat soms maar net goed door 
alle drukte rondom de school op dat moment.  
 
Dus, als u jongere kinderen hebt, probeer ze dan toch (in de buurt van) de poort even op te vangen. 
Als u komt als de kinderen buiten komen en direct weer gaat, zou dat veilig moeten kunnen. 
  
Beslisboom RIVM 
 
BOINK (belangenvereniging ouders in de kinderopvang) & AJN Jeugdartsen Nederland & het RIVM 
hebben een beslisboom gemaakt om te beslissen of een kind wel of niet naar school kan komen.  
Deze beslisboom gebruiken wij als u ons belt voor overleg. Als u de beslisboom zelf wilt zien: 
https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kind/versie-sept  
 
 
Nieuwsbrief info groepen. 
Op korte termijn krijgt u een extra nieuwsbrief. In deze brief krijgt u per groep informatie van de 
groepsleerkrachten over wat er in de groep gebeurt. 
 
Reminder 
 

- Studiedagen team: 25 & 28  september ’20, alle kinderen vrij. 
- Schoolfotograaf: 1 oktober ’20. 

 
 
 
Ingekomen post. 
 

Dag van de Sportclub 

Zondag 20 september tussen 10.00 en 14.00 uur   
 
Op deze dag zetten meer dan 20 Helmondse sportaanbieders hun 
deuren open om jou te ontvangen! 
Op de Fietsplattegrond die verspreid is onder alle 
basisschoolleerlingen en die bij Jibb+ te verkrijgen is, staat het 
overzicht wat er te doen is en zie je voor welke leeftijd de sportaanbieder iets aanbiedt.  
De toegang bij de clubs, die meedoen aan de Dag van de Sportclub, is gratis en het is niet nodig om je 
vooraf aan te melden voor een activiteit. Stap dus op de fiets, met het hele gezin, en ga sfeer 
proeven bij de vele sportaanbieders in Helmond. En kleed je sportief, want op veel plaatsen worden 
clinics aangeboden. Bekijk het volledige sportaanbod en de tijden op de website van Jibb+:  
 
www.jibbplus.nl.  
Ga jij jouw sport ontdekken?! 
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