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Groep 5 
 
 
Zoals u allemaal weet is juf Anja enkele maanden geleden bij ons op school begonnen als invaller. In 
eerste instantie voor 1 dag. Wij hebben goed nieuws! Vanaf 10 februari kan zij 3 dagen gaan werken.  
Daarom is besloten dat zij vanaf 10 februari 2 dagen per week de juf wordt van groep 5, samen met 
juf Helnique. Juf Anke zal dan geen juf meer zijn van groep 5 maar haar eigen werkzaamheden weer 
oppakken.  
 
 

- Laatste dag juf Anke > donderdag 6 februari; 
Juf Anke blijft uiteraard als internbegeleider en manager midden/bovenbouw wel betrokken 
bij de groep.  
 

- Juf Anja vanaf 10 februari > maandagen & woensdagen juf groep 5; 
 

- Juf Helnique vanaf 10 februari > dinsdagen, donderdagen en vrijdagen juf groep 5. 
 

 
 

 
 
Groep 6 
 
Zoals u allemaal weet is juf Dilara enkele maanden geleden begonnen met  het invallen in groep 6 op 
de woensdagen en de vrijdagen. Ook hier hebben we goed nieuws. Juf Dilara blijft  tot het einde van 
het schooljaar de vaste juf van groep 6 samen met juf Charon.  
 
 

- Juf Charon > maandag, dinsdag en donderdag juf groep 6; 
 

- Juf Dilara > woensdag en vrijdag juf groep 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe methode taal  
 
De afgelopen maanden zijn we, in de groepen 4 t/m 8 bezig geweest met het uitproberen van drie 
verschillende nieuwe taalmethodes. 
Na deze fase van uitproberen hebben we de (voorlopige) keuze teruggebracht tot 2 methodes: 

 Taal op Maat van uitgeverij Noordhoff en 



 Taal Actief van uitgeverij Malmberg. 
We gaan beide uitgevers nu vragen om op school een presentatie te komen geven aan het team over 
de mogelijkheden van hun methodes. Daarnaast zullen we informatie inwinnen bij andere 
basisscholen die met deze methodes werken.  
Hierna hopen we te komen tot de keuze voor 1 van deze methodes om de komende jaren op school 
mee aan de slag te gaan. 
 
 
Peutermiddag 
 
Op dinsdag 3 maart ’20 organiseren we weer een peutermiddag.  
U krijgt hier t.z.t. een uitnodiging voor. 
 
 
Ouderspreekuur 
 
Het volgende ouderspreekuur van dit schooljaar is op dinsdag 18 februari as. Juf Saliha heeft tijd voor 
u tussen 08.45-10.00 uur. 
 

 
 
 

Reminder 
 

 20 Januari: i.v.m de Nationale Voorleesdagen informatie over 
voorlezen door Ruud Meulendijks van de bibliotheek. 

 Staking: donderdag 30 en vrijdag 31 
januari > alle kinderen vrij. 

 3 Februari: adviesgesprekken voor kinderen 

 en ouders in groep 8.  
 

 

 

 

 



Ingezonden, bibliotheek. 

 

Ga mee op expeditie… 

Robots besturen, leren programmeren of films maken in 

combinatie met taal en verhalen. Vanaf 27 januari 2020 start 

Bibliotheek Helmond-Peel met TechLab Expedities: workshops waarin kinderen van 8 tot en met 14 jaar 

kennismaken met nieuwe media en technologie. Je leert allerlei vaardigheden gebruiken, zoals samenwerken, 

creatief denken en het toepassen van computertaal. 

Ook komt er een echt TechLab in Bibliotheek Helmond. Vind je het leuk om mee te denken over het ontwerp? 

Schrijf je dan in voor de workshop ‘Bouw mee aan het TechLab’ op dinsdag 14 januari a.s. en wie weet wordt 

jouw ontwerp echt gemaakt!  

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab 

Dyslexietour in de Bibliotheek 

Op dinsdagavond 28 januari 2020 komt de Dyslexietour naar Bibliotheek Helmond voor een infoavond over 

leesproblemen en dyslexie. De avond wordt gegeven in samenwerking met Balans en lokale logopedisten en 

dyslexiebehandelaars. Deze duurt van 19.00-21.00 uur                          Programma: 

• Presentatie: Houvast bij leesproblemen en dyslexie. Alles wat je als ouder moet weten als je een kind hebt 

met leesproblemen of dyslexie. 

• Rondleiding over het Makkelijk Lezen Plein van de bibliotheek                                                                    Kijk voor 

meer informatie en aanmelden op http://bit.ly/DyslexietourHelmond28jan 

 Nationale Voorleesdagen  

Tijdens de Nationale Voorleesdagen (22 januari t/m 1 februari) staat ‘Moppereend’ het prentenboek van het 

jaar 2020, centraal.  

Zo zijn er vier ‘mopperende’ kindervoorstellingen in de locaties van Bibliotheek Helmond-Peel, wordt er op 22 

en 29 januari gratis voorgelezen, is er een peuterquiz waar kinderen en ouders aan kunnen deelnemen en gaan 

we op zondagmiddag 26 januari zingen en dansen met ‘Moppereend ‘ en musicalactrice Anne.  

Kijk voor het hele programma op : https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/voorleesdagen  

 
Ingezonden JIBB. 
 
Jibb+ start met een beweegactiviteit voor kinderen met overgewicht. 
Onder begeleiding van twee Jibb+’ers start er een beweegaanbod voor kinderen met overgewicht van 
6 t/m 12 jaar. Binnen dit aanbod wordt er op een laagdrempelige manier aan de slag gegaan met 
plezier in bewegen, samen sporten en het vergroten van zelfvertrouwen. Iedere dinsdag, met 
uitzondering van de schoolvakanties, van 15:30 tot 16:30 in de gymzaal van BS de Rank. Vanaf ieder 
moment kan er ingestroomd worden. Voor meer informatie of aanmelden kijk op www.jibbplus.nl. Hier 
staat ook informatie over het aanbod voor jongeren van 12 t/m 18 jaar 
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