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Gymschoenen! 
 
Dank u wel! Vrijwel alle kinderen hebben nu goede gymschoenen en sportkleren voor 
tijdens de gymlessen. Daar zijn wij heel blij mee, zowel qua hygiëne als qua veiligheid. 
 
 

Kinderboekenweek 
 
Volgende week, op woensdag 2 oktober, start de Kinderboekenweek weer. 
Voor de groepen 1 tot en met 4 is er een leuke verrassende activiteit. Uw kind 
zal er vast over vertellen thuis!  

Het thema is dit jaar “Reis mee”. We zullen hier op school op verschillende momenten mee bezig 
zijn. 
 

Schoolfotograaf 
 
Op donderdag 10 oktober komt de schoolfotograaf weer op school.  
 
Als u niet wilt dat uw kind op de groepsfoto staat, moet u ons dat vooraf laten weten.  
 

 
Ouderspreekuur 
 
Het volgende ouderspreekuur van dit schooljaar is op dinsdag 22 oktober as. Juf Saliha heeft tijd 
voor u tussen 08.45-10.00 uur. 
 

Reminder: 
 
- Algemene ouderavond & info groep 8 & Overstap dinsdag 1 oktober ’19. 
 
- Groep 5 > uitje DAF museum dinsdag 8 oktober ’19. 
 

 

Rots en Water 

Vorige week was er geen Rots- en Watertraining. Wel 

hebben we in de klas een aantal keer een spel 

gespeeld waarbij de kinderen het ‘focussen’ konden 

oefenen. De kinderen speelden in tweetallen, waarbij 

de één de ander aan het lachen moest zien te krijgen. 

De kinderen met een goede focus, een rustige 

ademhaling en goede zelfbeheersing konden dit 

weerstaan en kregen een punt. 



Dinsdag hebben we de 3e training gehad. Het was leuk en alle kinderen deden goed mee. We 

begonnen weer met de Rots- en Watergroet. Daarna hebben we in een tikspel geoefend om “STOP” 

te zeggen op een Rots-manier. Hier deed iedereen heel serieus aan mee. Met de volgende opdracht 

werd heel duidelijk wat een goede ademhaling kan bijdragen aan een stevige Rots-houding. De 

eerste keer moest je een hoge ademhaling hebben; de ander kon jou vervolgens heel makkelijk 

optillen. De tweede keer moest je goed gronden en een lage (buik) ademhaling hebben. Voor alle 

kinderen was duidelijk te voelen dat je de ander ineens veel moeilijker op kon tillen. De ander leek nu 

veel zwaarder….  Hierna werden tweetallen gevormd waarbij je elkaar moest vertrouwen. De één 

werd geblinddoekt en moest aan de hand van een ander kind over verschillende voorwerpen lopen. 

Ook deze opdracht was leuk en werd heel serieus uitgevoerd. Het afsluitende spel was nog het 

moeilijkst: alle kinderen moesten tegelijk over een bewegend touw springen. De verwarring was 

groot, maar het was heel leuk om te zien dat enkele kinderen als een echte ‘rots’ de leiding namen. 

Zij gingen met elkaar afspraken maken over hoe ze het moesten aanpakken. Dit is precies wat we 

willen bereiken met deze trainingen. Zo is ook dit uur weer voorbij gevlogen. Een groot compliment 

voor alle jongens en meiden van groep 7. 

JIBB nieuws 
 

Op donderdag 17 oktober 2019 houden wij ons jaarlijks handbal toernooi, ditmaal in Sporthal De 
Braak. Maak samen met je vrienden een team van 6 tot 9 personen en schrijf je in. Jullie zorgen voor 
een begeleider, wij zorgen voor een coach die jullie team tijdens het toernooi zal helpen en coachen.  
  
Tijdens het toernooi kun je ook deelnemen aan de “Wie gooit het hardst wedstrijd”. Er staat een 
handbalgoal met een snelheidsmeter waarmee we de snelheid van de bal kunnen meten. Voor 
degene die de hoogste snelheid gooit is er per leeftijdscategorie een prijsje te winnen.  
  
Ook kun je voor het toernooi met je team trainen op de toernooi trainingen. Hiervoor kun je je 
aanmelden op www.sjorssportief.nl Deze trainingen zijn op woensdagmiddag 2 okt. en 9 okt. van 
16.00-17.00 uur op het Swiftveld (Barentzpark 1).  
  
Schrijf jij je ook in?! 
  
Met sportieve groet, 
JIBB+ 
Maaike Juffermans 
 

http://www.sjorssportief.nl/


 
 

 

Kom en beleef de toekomst van Campus De Braak!  
De komende jaren verandert sportpark De Braak in Helmond in een ‘hotspot’ voor onderwijs, 
gezondheid en sport. Als Sport- en beleefcampus De Braak in 2024 helemaal klaar is, is er altijd 
iets te beleven. We geven je alvast een voorproefje op zondag 6 oktober tussen 10.00 uur en 
14.00 uur.  
We trappen dan de vernieuwing feestelijk af met de opening van de eerste twee nieuwe 
kunstgrasvelden. Deze worden rond 12.00 uur sportief geopend door wethouder Harrie van Dijk, 
rector Paul Metzemaekers van OMO Scholengroep Helmond én voetballer(tje)s van 
verschillende verenigingen. Verder zijn er allerlei spel- en sportactiviteiten georganiseerd door 
de verenigingen. Van clinics door Helmond Sport en allerlei voetbalspellen door SV De Braak, tot 
tennis clinics, interactieve sportgames en OldStars sporten voor senioren. Daarnaast is de 
Meidenbus van de partij en kun je een gratis gezondheidscheck laten doen. Ook kun je allerlei 
informatie krijgen over de bouwontwikkelingen op De Braak en de onderwijsactiviteiten van het 
Dr.- Knippenbergcollege en de Praktijkschool. Dit en nog veel meer leuke activiteiten, vind je 
terug in het programma op de website. Dus kijk snel en kom naar de Kick off op 6 oktober!  

www.campusdebraak.nl/kickoff 


