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Nieuwsbrief rondom Corona nummer 4. 

Beste ouders en beste kinderen, 

 

Berichtje van jullie voor de juffen en meesters 
 
Daar zijn we weer met een berichtje voor jullie. Als jullie willen, zou het leuk zijn als jullie de 
meesters en de juffen met een mail laten weten hoe het gaat nu thuis met jullie. Ze zijn allemaal zeer 
benieuwd hoe het met jullie gaat! 
 
Foutje 
 
Foutje in de nieuwbrief rondom Corona nummer 3: daar stond dat de ouderavond van de entree van 
31 april vervalt. Dat moet zijn de ouderavond van 31 maart. 
 
Mogelijkheden laptops 
 
Voor ouders in Helmond die thuis geen devices hebben voor de kinderen (laptop, chromebook, i pad) 
het volgende: de gemeente Helmond heeft laten weten dat er bij de stichting Leergeld extra 
mogelijkheden zijn voor gezinnen die devices nodig hebben en voor wie het financieel zelf niet 
mogelijk is om deze aan te schaffen. Mocht dit interessant voor u zijn kunt u contact opnemen met 
de stichting Leergeld.                                                                                 
https://www.leergeld.nl/helmond/                                                                                                               
Deze mogelijkheid geldt alleen voor de kinderen uit Helmond. Als u niet in Helmond woont, kunt u 
echter altijd contact opnemen met uw eigen gemeente en vragen of zij ook mogelijkheden hebben. 
Een tweede mogelijkheid is om via school een beroep te doen op de extra middelen die minister Slob 
van Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs beschikbaar heeft gesteld. Hoe deze procedure precies 
verloopt, is nog niet helder. We gaan ons hier echter in verdiepen. 
 
Fietsexamen 
Van Veilig Verkeer Nederland hebben we bericht gekregen dat landelijk het praktisch en theoretisch 
verkeersexamen in april niet door zullen gaan. Mogelijk worden de examens later dit schooljaar nog 
ingepland, dat is op dit moment nog niet duidelijk. 
 

Bereikbaarheid 
Zoals eerder genoemd zijn wij dagelijks bereikbaar van 11.00 uur tot 13.00 uur voor het 
beantwoorden van vragen van u of de leerlingen. Dat kan per mail. Mocht u een telefonische 
afspraak willen, geef dit dan aan in een mail naar de betrokken leerkracht.                                          
Blijft u hier gebruik van maken als dat fijn is. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur en managementteam Salah Eddin El Ayyoubi.  
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