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Op tijd naar bed op tijd naar school!!! 

Helaas constateren wij nog steeds dat er regelmatig kinderen te laat naar school komen met welk 

excuus dan ook. 08.30 u MOET uw kind al in de klas zijn!!! 

Bij herhaald te laat komen gaan wij de komende maanden de leerplicht direct benaderen.  

Helaas hebben herhaalde verzoeken tot nu toe om op tijd te zijn niet het gewenste effect gehad.  

5 minuten te laat is ook ongeoorloofd verzuim. 

 

Team IBS Helmond  

 

 

 

Uitslag verkiezingen medezeggenschapsraad   
 
Begin november heeft u allemaal uw stem mogen uitbrengen op een van de vier kandidaten die de 
mr zouden willen versterken. In totaal zijn er 50 stemmen uitgebracht. 
 
We kunnen u vertellen wat de uitkomst van de stemming is: 

1. Meneer Mansouri; 
2. Meneer Kurumli; 



3. Mevrouw al Hazina; 
4. Meneer Zaabat. 

 
Dit betekent dat meneer Mansouri en meneer Kurumli de oudergeleding in de 
medezeggenschapsraad  gaan versterken. Mevrouw al Hazina is 1e reserve voor de komende twee 
jaren en meneer Zaabat is 2e reserve voor de komende twee jaren. 
We wensen meneer Mansouri en meneer Kurumli veel succes en plezier met hun taken als 
medezeggenschapsraad  lid.  
 
Meneer Ali, als voorzitter van de medezeggenschapsraad  , heeft contact gehad met de kandidaten 
om ze de uitslag mede te delen en afspraken te maken. 
 
Groep 7, Rots & Water les 8 

 

Les 8 was een fantastisch leuke les. Iedereen heeft de meest 

positieve kant van zichzelf laten zien tijdens de oefeningen. 

Tijdens het eerste tikspel viel het op dat veel kinderen bezig 

waren om ‘niet getikt te worden’, maar ze hadden ook oog 

voor het ‘bevrijden van andere kinderen’. Als je een ander ging 

bevrijden, moest je de gymzaal oversteken en daarbij ook nog 

eens rekening houden met iedereen die door de zaal rende. 

Daarna hebben we ‘zelfverdediging’ in de vorm van stoten 

geoefend in de kring; ook dit is een onderdeel van Rots- en 

Water. Ver volgens hebben 

alle kinderen in kleine 

groepjes het stoten mogen 

oefenen op stootkussens. 

Wat een kracht hebben 

deze kinderen in hun 

handjes als ze zich goed focussen! We hebben de les afgesloten 

met een samenwerkingsspel. Het leuke was dat de kinderen met 

behulp van materialen naar de overkant van de zaal moesten 

oversteken, zonder hierbij te praten. Er werd door alle kinderen 

zonder te mopperen erg goed samengewerkt. 

 
 
 
 
Ouderspreekuur 
 
Het volgende ouderspreekuur van dit schooljaar is op dinsdag 17 december  as.  
Juf Saliha heeft tijd voor u tussen 08.45-10.00 uur. 



 
Koffie ochtend moeders 
 
De volgende koffie ochtend voor de moeders is gepland op donderdag 5 december, van 08.30-09.45 
uur. Graag tot dan. 
 
Reminder: 

- Biebbezoek groep 6  > maandag 2 december ’19. 
- Leesclub >  5 december ’19. 

 
 

 
 
Ingezonden 
 
Wintervakantie Jibb+ 

De wintermaanden zijn gezellig en knus. Maar de hele dag binnen zitten is natuurlijk niks! Gelukkig 

organiseert Jibb+ in de wintervakantie weer superleuke activiteiten voor jou! Denk aan schaatsen, 

rugby, freerunnen, CrossFit Kids en koken met Jessie. Voor de kleinste kinderen is er van alles te 

doen, denk aan Ouder-Kind Yoga of kleuterhandbal. Onze Junior Jibb+ers organiseren ook een 

activiteit, namelijk de Family Games. Naast dit zijn er nog veel meer andere leuke activiteiten om aan 

deel te nemen in de kerstvakantie. Geen enkele reden om stil te zitten dus!  

Schrijf je snel in zodat je zeker bent van jouw favoriete activiteit! 

Aanmelden kan vanaf 2 december 2019 via www.jibbplus.nl. 

 
Tot in de wintervakantie!  

http://www.jibbplus.nl/

