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Beste ouders, 
 
Sinds de intelligente lockdown kunnen we jullie niet op het plein en binnen het  
schoolgebouw toelaten. 
 
De maatregelen van het RIVM en de huidige situatie rondom Corona staan dit 
niet toe . Het ziet er naar uit dat dit nog een tijd zal aanhouden.  
 
We kunnen ons goed voorstellen dat jullie het missen om niet af en toe mee te 
kunnen lopen met je kind(eren). Even in de klas kijken, de juf of meester snel 
iets vragen, de dag beginnen met samen een puzzel maken etc.  
 
Daarom in deze nieuwsbrief speciaal van alle groepen een stuk over de groep, 
hoe het daar gaat, wat belangrijk is et cetera. Zo willen we jullie toch een beetje 
betrekken bij de groepen. Als u vragen heeft, mag u natuurlijk ook altijd bellen 
(na 15.00 uur om de juf / meester van uw kind(eren) te spreken) of mailen naar 
de groepsleerkracht(en). 
 
 
Groep 1/2 
  
Piramide is de methode die wij gebruiken in groep 1 & 2. Kinderen ontdekken de wereld 
spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste 
instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden wij bij het spelen en leren.  
Piramide werkt volgens vier vaste stappen:  

 oriënteren,  
 demonstreren,   
 verbreden  
 verdiepen.  

Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend.  
  
Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:  

• Sociaal-emotionele ontwikkeling  
• Motorische ontwikkeling 
• Kunstzinnige ontwikkeling  
• Ontwikkeling van de waarneming  
• Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen  
• Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven  
• Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning.  



 
Deze ontwikkelingsgebieden komen allemaal in alle thema’s aan bod. Zo leren kinderen bijvoorbeeld 
prettig om te gaan met elkaar, plezier hebben in spel, motorische vaardigheden en ze leren allerlei 
nieuwe dingen op het gebied van rekenen en taal.  
De thema’s van Piramide gaan over dingen die de kinderen vertrouwd zijn, zoals “mensen”, “lente” 
en “verkeer”. Ieder jaar komen dezelfde thema’s terug, steeds op een hoger niveau. Zo past het altijd 
bij de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen.  

                                                                                                             
 
 

 
We hebben verschillende “hoeken” in de klas waar kinderen in een klein groepje mogen spelen. We 
hebben de poppenhoek, leeshoek, bouwhoek en de zandtafel/tekenhoek.  
  
Naast Piramide wordt er ook gewerkt met Wereld In Getallen, om de kinderen goed voor te bereiden 
op het rekenonderwijs in groep 3.  
We doen ook veel activiteiten rondom ‘fonemisch bewustzijn’; oefeningen met klanken, letters, 
woorden, zinnen, luisteren, rijmen, enz.   
Iedere ochtend oefenen we de letters, woorden, dagen van de week en de maanden. De herhaling 
zorgt ervoor dat de leerlingen de begrippen sneller onthouden.  
 
Ook mogen de leerlingen in groep 1-2 al een “presentatie” geven a.d.h.v. een zelf meegenomen 
voorwerp of boekje. 
We werken ook met ‘Join in’, de methode om de Engelse taal aan te bieden. We beginnen bij de 
kleuters al met het aanleren van een aantal woorden en begrippen.  



We zetten regelmatig gezelschapsspellen in. De leerlingen leren over regels die bij een spel horen, 
dat ze om de beurt moeten spelen en dat samen spelen erg plezierig kan zijn.  

Groetjes juf Fatma, juf Helnique en juf Dana. 
 
f.seven@ibs-helmond.nl 
h.bongers@ibs-helmond.nl 
d.straten@ibs-helmond.nl  
 
 
Groep 3 
         

Beste ouders, 
 

Uw kind zit dit jaar in groep 3: een groep waarin veel dingen anders zijn dan in groep 2. Veel 
kinderen moeten wennen aan de nieuwe groep. Uw zoon/dochter leert lezen, schrijven en de 
eerste sommen komen aan de orde. 
 

We zijn al bijna drie weken verder. De afgelopen weken zijn we veel bezig geweest om de 
regels en de lessen te verkennen van groep 3. Het is nog best wel lastig om zo lang te 
moeten blijven zitten. Daar moeten de kinderen nog aan wennen. 
 
 
Maar het gaat al stukken beter! 
 

De afgelopen weken hebben we veel geoefend met de getallen t/m 20. 
We zijn ook bezig met het oefenen van het schrijven van de cijfers.  Wij 
kunnen al t/m het getal 8 alle getallen schrijven!  
 

 

Bijna elke dag leren de kinderen een nieuw woord met daarbij een nieuwe letter. De woorden 
lezen we zoemend. Dit is een leesstrategie die helpt om correct en vlot te kunnen lezen. Het 
houdt in dat we de klanken van de letters langer door laat klinken. Bijv. bij “maan” lezen de 
kinderen mmmaaaaannn. Het woord in stukjes hakken doen we alleen als we het woord op 
willen schrijven. We hebben al een aantal letters geleerd.  
We hebben namelijk de -i- van ik, de -k- en de -m-  van kim en de -s- van sim geleerd. 
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Om de 2 dagen hebben we een dictee. We oefenen dan met letters en 
woorden. We kunnen al heel wat woorden schrijven.  
 

De methode Veilig Leren Lezen is opgedeeld in kernen. We lezen boekjes 
die bij de kernen passen. Zijn we bij kern 1, lezen we boekjes van kern 1, zij 
we bij kern 2, lezen we boekjes van kern 2 enz. Aan het eind van de kern 
krijgen de kinderen een leesdiploma mee naar huis. Zo bent u op de hoogte 
van wat we in de klas geoefend hebben en weet u dat we aan de volgende 
kern beginnen. Begin groep 3 duurt een kern ongeveer 2 tot 3 weken. Naast 
de kernboekjes, lezen we begin groep 3 ook boekjes waar Start op staat (dit 
staat op de rug van het boek).  
 

Wij willen hier graag nogmaals benadrukken dat het heel belangrijk is 
dat uw kind ook thuis veel leest. Het liefst elke dag samen een stukje. 
Een vast moment op de dag werkt vaak het best, bijvoorbeeld voor het 
slapen gaan. 
 

Als u vragen heeft, kunt u altijd na school even bellen of een mail sturen naar: h.afsar@ibs-
helmond.nl. 
 

Dit schooljaar hebben we in groep 3 ook een afstudeerstagiaire. Hieronder een berichtje 
vanuit juffrouw Romy: 
-------------------------------------------------------- 
Beste ouders van groep 3, 
 

Mijn naam is Romy Vrijsen, ik ben 22 jaar en ik woon in Mierlo Hout. Ik 
ben een vierdejaars PABO studente aan Hogeschool de Kempel in 
Helmond. Ik ben dit jaar te vinden in groep 3 samen met juf Hümeyra. 
Ik ben op maandag en dinsdag in de klas, met een aantal 
stageweken tussendoor. Op de andere dagen ga ik nog naar school. Ik 
ga vanuit school ook een onderzoek in de klas doen, het onderwerp 
moet nog bepaald worden. Ik hoop aan het einde van dit schooljaar af 
te studeren en samen met klas en de juf   heel fijn jaar te hebben. 
Groetjes, Romy Vrijsen 
----------------------------------------------------- 

Met vriendelijke groet, 
 

Juffrouw Hümeyra, Juffrouw Romy en Juffrouw Dana. 
h.afsar@ibs-helmond.nl  
d.straten@ibs-helmond.nl  
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Groep 4 
 
In groep 4 krijgen de kinderen veel nieuwe vakken en leren ze een heleboel 
nieuwe dingen en vaardigheden.  
 
Bij rekenen leren ze o.a. optellen en aftrekken t/m 100, rekenen met geld en 
de (digitale) klok. We oefenen ook de tafeltjes van 1, 2, 3, 4, 5 en 10. Als dit 
lukt, krijgen ze aan het einde van groep 4 een tafeldiploma! 
 
Tijdens de taal- en woordenschatlessen  leren ze heel veel nieuwe woorden. 
Maar ook zelfstandig naamwoorden (mensen, dieren, dingen),  lidwoorden (de 
en het) en voorzetsels ( op,in, voor, naast, onder, achter) gebruiken. Ze leren 
zelf zinnen maken en verhaaltjes schrijven en hun eigen ideeën en mening te 
verwoorden. Daarnaast leren ze ook het alfabet. 
Met spelling gaat groep 4 in op de spellingregels en leren ze hoe ze woorden zonder fouten moeten 
schrijven. Samen met Gerrit, onze groene spellinghulp op het digibord, oefenen ze steeds weer 
nieuwe regels. 
 
Iedere ochtend beginnen we met lezen. Lezen is belangrijk. We proberen de kinderen enthousiast te 
maken om te blijven/ gaan lezen. We gaan ook naar de bieb op school en lezen regelmatig voor in de 
klas.  
Bij begrijpend lezen leren de kinderen om een tekst te begrijpen a.d.h.v. een aantal leesstrategieën. 
Bijvoorbeeld de kernwoorden uit een verhaal halen, de weetjes zoeken (wie/wat/waar/wanneer), 
informatie halen uit de plaatjes en de volgorde leren kennen in een verhaal. Het begrijpend luisteren 
wordt geoefend in de groep m.b.v. de methode Hoorspel. 
 

Tijdens de lessen van meneer 
Abdelhamid worden de 
gebeden aangeleerd en leren de 
kinderen de gebedsregels. De 
kinderen gaan ook op school 
bidden, maar eerst gaan we de 
kleine wassing oefenen. 
 
De kinderen leren hoe ze met 
elkaar om moeten gaan en ze 
leren elkaar en zichzelf kennen 
tijdens o.a. de lessen Leefstijl. 

 
 
In groep 4 wordt ook verkeersles gegeven. Ze leren hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. 
Daarbij gebruiken we veel voorbeelden die ze zelf meemaken en die wij onderweg van en naar de 
gym tegenkomen. 
We hebben gym, muziek, tekenen en handvaardigheid. De kinderen ontwikkelen zo hun grove en 
fijne motoriek. 



 
Kortom, een jaar waarin de kinderen veel nieuwe en leuke 
dingen leren!  
 
Groetjes juf Dilara, juf Monique en juf Zehra. 
d.ozturk@ibs-helmond.nl 
m.verhaegh@ibs-helmond.nl 
z.steenmeijer@ibs-helmond.nl  
 

Groep 5 

Even wat informatie over onze fantastische groep 5. 

In groep 5 wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht van de leerlingen. Het omgaan met 
uitgestelde aandacht en het zelfstandig kunnen verwerken zijn onderdelen die we in groep 5 
gaan stimuleren /  verder gaan ontwikkelen. 

Voor de rekenlessen in groep 5 zijn de tafeltjes heel erg belangrijk. Iedere les wordt er 
gestart met automatiseren. Dit kunnen de ene keer erbij / eraf sommetjes zijn, terwijl een 
volgende keer juist de tafeltjes centraal staan. Ook in de rekenlessen komen de tafeltjes 
wekelijks aan de orde. We willen u vragen hier ook thuis aandacht aan te besteden. Verder 
zal het klokkijken worden uitgebreid. In groep 4 stonden de hele uren en halve uren op het 
programma maar nu komen daar ook de kwartieren en minuten bij.  

We zijn dit jaar gestart met een nieuwe taalmethode: ‘’Taalactief’’. 
In deze methode zitten de onderdelen spelling en woordenschat verwerkt, dit zorgt voor 
verbanden en leert kinderen nog meer de samenhang te zien.  

Deze methode leent zich perfect voor het werken op eigen niveau, ze bieden de stof aan op 
*(drempelniveau), ** (basisniveau) en *** (verrijkingsniveau).  Het basisniveau is voor alle 
leerlingen maar daarnaast kunnen ze verder oefenen met * of *** kijkend naar de resultaten 
uit de gemaakte beginopdracht.  

In groep 5 gaan we ook wekelijks huiswerk meegeven aan de leerlingen. Dit op de dinsdag 
en donderdag. Ze hebben een apart huiswerkmapje, waarin de opdrachten zitten. Het is fijn 
wanneer u samen met uw kind dit huiswerk bekijkt en waar nodig helpt. We vragen de 
ouders een handtekening te plaatsen achter het gemaakte huiswerk.  

Verder hebben de leerlingen van groep 5 een leesmapje met woordlijsten en teksten. Dit om 
het leestempo te bevorderen. Dit mapje gaat iedere dag mee naar huis en weer mee naar 
school. Elke dag 5 minuten oefenen is voldoende, u zult merken dat het tempo van uw zoon 
/ dochter snel verbeterd.  
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Ook gaan de leerlingen dit jaar natuurlijk een spreekbeurt houden, tussen de herfstvakantie 
en wintervakantie in gaan we hiermee starten.  

Op maandag 11.00 – 12.00 Islamles  
Op dinsdag 09.00 Bieb op school 
Op dinsdag 11.00 – 12.15 Gym meiden 
Op donderdag 11.00 – 12.15 Gym jongens 

Mocht u vragen hebben of behoefte hebben met elkaar te spreken, dan kunt u 
altijd per mail of telefonisch contact met ons opnemen.  

We hopen op een gezellig en leerzaam schooljaar! 
Juf Daphne en Juf Charon 

 
 
Groep 6 
 
 
Rekenen: ‘’ Wereld in getallen’’ De stof is onderverdeeld in 8 blokken van 4 of 5 weken. Elk 
rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Elke derde les is een 
projectles, waarin de leerlijnen meten, meetkunde, tijd en geldrekenen aan bod komen. Elk 
blok wordt afgerond met een toets. De toetsresultaten geven duidelijk aan welke onderdelen 
ieder kind goed beheerst en welke onderdelen een kind nog extra moet oefenen. De week na 
de toets is speciaal bedoeld voor herhaling en verrijking.  
 
BELANGRIJK: De tafels. De kinderen moeten deze door en door kennen, anders komen ze niet verder 
in het rekenen. We besteden er op school veel aandacht aan, maar uw kind zal thuis ook heel veel 
moeten oefenen. 
 
Taal, spelling en woordenschat: ‘’Taal Actief’’. De stof van taal is onderverdeeld in 10 thema's. 
Vanuit elk thema wordt aan de volgende taalonderdelen gewerkt: spreken, luisteren, stellen 
(verhaaltjes schrijven), zinsbouw en woordenschat. Ieder blok wordt gestart met een ankerverhaal, 
dit verhaal staat het gehele blok centraal.  

Na 14 lessen wordt er een toets afgenomen. Kijkend naar de 
resultaten gaan we aan de slag met herhalings- of 
verrijkingslessen. Dit jaar komt het ontleden aan de orde: De 
persoonsvorm, het onderwerp, de zelfstandige 
naamwoorden, de bijvoeglijk naamwoorden, voegwoorden, 
de werkwoorden en de lidwoorden komen aan de orde. Voor 
spelling hebben we dezelfde methode als voor taal.  Wat 
nieuw is in deze methode dat we iedere les beginnen met 
een kort dictee. Zo oefenen de kinderen de manier van een 

dictee (toets) maar ook kunnen ze meteen zien of ze de nieuwe spellingsregel al beheersen of niet. 
De thema’s van woordenschat passen bij de thema’s van taal en spelling. Tijdens de lessen leren de 



kinderen een aantal nieuwe woorden waarna ze vervolgens een aantal toepassingsopdrachten 
moeten maken. 
 
 
 
 
 
 
Technisch lezen en Leeslink 
 
Lezen leer je door te lezen! Probeer om kinderen die niet graag lezen toch te stimuleren: ook thuis 
samen hardop oefenen met kinderen die nog moeite hebben met lezen is belangrijk. Niet lang (10 
minuten per dag is genoeg), maar wel zeer regelmatig!  
 
In de klas beginnen we iedere dag met 15 minuten stillezen.  
 
Schrijven  
 
‘’ Pennenstreken’’ Met behulp van diverse opdrachten oefenen de kinderen verder.  
  
Wereldoriëntatie (geschiedenis/aardrijkskunde/natuurkunde/techniek) 
 
Voor deze vakken gebruiken we de methoden ‘Zaken’. Aan de hand van 
tekst en filmpjes gaan de kinderen aan de slag met verschillende 
onderwerpen. In groep 6 is Topo nieuw. In groep 6 komt Nederland aan 
bod. In groep 7 kijken ze naar Europa en in groep 8 naar de Wereld.  
 
Huiswerk 
 
De kinderen krijgen dit jaar iedere dinsdag en donderdag huiswerk. Dit kan 
maakwerk maar ook leerwerk zijn. Het huiswerk dat ze meekrijgen is stof die ze tijdens de les 
aangeboden gekregen hebben. Het is de bedoeling dat ze hier thuis nog een keer mee aan de slag 
gaan.  
Spreekbeurt en boekverslagen 
 
Dit jaar gaan de kinderen wederom aan de slag met het maken van een spreekbeurt. We besteden 
hier op school tijdens zelfstandig werk en parkeerweken de nodige aandacht aan, maar ook zal er 
thuis gewerkt moeten worden aan de spreekbeurt.  
Ze doorlopen de onderstaande stappen:  
• Stap 1: Een boek kiezen  
• Stap 2: Deelonderwerpen selecteren (woordweb maken)  
• Stap 3: Antwoorden op opkomende vragen zoeken  
• Stap 4: Beeldmateriaal verzamelen • Stap 5: Presentatie verzorgen (Poster, PowerPoint, ….)  
 



In groep 6 moeten de kinderen ook boekverslagen maken. Ze moeten dit jaar 7 boeken lezen en 
hiervan een verslag maken. Ze hebben een mapje met daarin het boekverslagformat (de vragen 
daarop moeten beantwoord worden).  
 
Voorlopig advies 
 
Eind groep 6 krijgen u en uw kind een allereerst voorlopig advies a.d.h.v. de stand van zaken op dat 
moment. Hierin worden meegenomen de werkhouding, verzorging van het huiswerk, gedrag in de 
school en de LOVS rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. 
 
Groetjes juf Anja a.siebers@ibs-helmond.nl en juf Saliha. s.dahmani@ibs-helmond.nl  
 
 
 
 
Groep 7 
 

In groep 7 worden de kinderen klaargestoomd voor de Entreetoets en deels voor de Cito Eindtoets 
die het jaar daarop volgt. Dit wordt mede gedaan door ons te verdiepen in de thema’s en 
onderwerpen die aan bod komen bij taal, spelling, begrijpend lezen, 
rekenen en de zaakvakken. Dit schooljaar is het nog belangrijker, 
omdat we een periode door het Coronavirus helaas geen fysiek 
onderwijs hebben gegeven. De kinderen hebben hierdoor wel een 
achterstand opgelopen. We werken er hard aan om die achterstand 
weg te werken. 

Voor een efficiënte manier van werken vinden wij het als school 
belangrijk dat de kinderen de geleerde stof herhalen. Dit doen we in 
groep 7 op verschillende manieren. Voor spelling en begrijpend 
lezen zijn er huiswerkboekjes waar de leerlingen in kunnen werken. 
Daarnaast besteden we in deze groep veel aandacht aan het lezen van boeken op niveau dat bij het 
kind past en het maken van boekverslagen daarvan. Voor groep 7 zijn dat er 10 boeken. 
In groep 6 beginnen de kinderen al met het maken van boekverslagen, dit jaar zullen de 
boekverslagen uitgebreider zijn. De kinderen leren hierdoor het samenvatten, schrijven, het geven 
van eigen meningen en argumenteren. 
Ook bereidt het kind een spreekbeurt voor over een gekozen onderwerp en presenteert dit aan de 
groep. Dit is ook weer een leercyclus voor het kind als het gaat om brainstormen, informatie 
verwerven, voorbereiden, plannen en uitvoeren. 
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Ook wordt er dit jaar aandacht 
besteed aan het gebruik 
(leren) maken van de agenda. 
Dit is voor volgend jaar 
belangrijk, maar vooral op het 
voortgezet onderwijs wordt er 
intensief gebruik van gemaakt 
van de agenda. Dit oefenen we 
dit jaar door het huiswerk dat 
wekelijks meegegeven wordt 
op te laten schrijven en bij te 
houden in de agenda voor een 
eigen overzicht, het ‘plannen’ 
dus.  

Het huiswerk dient er voor om 
het geleerde extra te oefenen 

en een goede werkhouding te ontwikkelen voor het VO. De kinderen krijgen  één week om het 
huiswerk te maken en moet het werk ingeleverd worden bij de groepsleerkracht, dit wordt 
gedurende het jaar geregistreerd en telt mee voor het rapport. 

Aan de hand van al deze gegevens en resultaten van groep 7 en alle andere jaren wordt er per kind 
een voorlopig advies gegeven. Met het voorlopig advies wordt beoogd om zowel het kind als de 
ouders aan te geven op welk niveau van het VO het kind het beste tot zijn recht komt. Dit advies kan 
nog veranderen in de loop van groep 8. Het is daarom belangrijk dat het kind zich blijft inzetten. 

Naast het harde werken nemen we regelmatig de tijd om de kinderen op een bijzondere manier te 
stimuleren om goed hun best te blijven doen bij het leren. Hierbij kunt u denken aan een 
kinderboekenschrijver/illustrator die op bezoek komt in de klas. Zo raken de kinderen gemotiveerd 
om meer te lezen. Ook een excursie naar instellingen waar techniekonderwijs in de praktijk 
uitgeoefend kan worden geeft sommige kinderen de motivatie om later in die richting een 
beroep te kiezen. De kinderen hebben er baat bij wanneer het concreet en visueel wordt om zo 
een betere voorstelling van zaken te kunnen maken. Daarom brengen we in groep 7 jaarlijks een 
bezoek aan Technopromo.nl te Cuijk. Dit jaar hangt het ervan af of het allemaal door kan gaan i.v.m. 
Covid-19. 

En ten slotte hebben we het verkeersexamen. Dit jaar gaan wij alleen aan het theoretische deel van 
het verkeersexamen deel nemen. 

Groetjes meneer Ali. a.aslan@ibs-helmond.nl  
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Groep 8 
 

In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het 
voortgezet onderwijs. De lessen zijn erop gericht om 
de eerder geleerde lesstof toe te passen en te 
verdiepen. Daarnaast is er alle ruimte om stof te 
herhalen voor die leerlingen die dat nog nodig 
hebben. Dat betekent voor alle leerlingen dat zij naast 
het wekelijkse 
huiswerk 

(spellingwoorden leren/ werkwoordspelling oefenen/ 
woordenschatwoorden leren) ook maakwerk meekrijgen (of 
digitaal kunnen oefenen op Gynzy en/of Wereld In Getallen 
leerling software) gericht op herhaling of verdieping. Om 
kinderen te laten wennen aan het VO wordt dit huiswerk 
soms meegegeven voor de volgende dag of moet er gepland 
worden in de agenda omdat het later die week af moet zijn. 
Daarnaast zijn wij volop aan het oefenen om digitaal aan 
huiswerk te werken op laptops. 
 
Momenteel zijn we druk bezig met het afronden van de Entreetoets groep 7. De kinderen maken 13 
taken die gaan over rekenen, taalverzorging en begrijpend lezen, waar een score uit komt en een 
voorlopig advies van Cito op volgt. In november/december vindt voor groep 8 de allerlaatste afname 
van de LOVS toetsen plaats. Die resultaten worden meegenomen in het bepalen van het advies: 
spelling, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en DMT. 
 
Aangezien in groep 8 de keuze gemaakt moet worden naar welke VO school de kinderen gaan, krijgt 
groep 8 de mogelijkheid om een schoolbezoek af te leggen bij de drie grootste VO scholen in 
Helmond. Gedurende een ochtend krijgen de kinderen een rondleiding waarbij zij informatie over de 
school krijgen en een proefles kunnen volgen. 
In januari worden alle ouders met hun kind op school uitgenodigd voor een gesprek met de 
groepsleerkracht, de directrice en de IB’er. Tijdens dit gesprek krijgen ouders het advies welk type VO 
volgens ons het best bij hun kind past. 
Als afsluiting van het schooljaar verzorgen de kinderen van groep 8 een afscheidsavond. Al enkele 
jaren gaan de leerlingen uit groep 8 na schooltijd met elkaar bowlen. Terug op school volgt een 
‘bedank-optreden’ verzorgd door de kinderen voor de leerkrachten. De avond wordt afgesloten met 
een gezamenlijke barbecue. 

Groetjes meneer Jos j.verbakel@ibs-helmond.nl  
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