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Dinsdag 3 april 2018
Agenda voor de komende weken:
Woensdag 4 april: meedenkgroep ouders
Donderdag 5 april: theorie verkeersexamen
groep 7
Vrijdag 13 april: staking leerkrachten, de
school is gesloten
Week van 16 april: Eindtoets CITO groep 8
en Entreetoets groep 7
Vrijdag 20 april: Koningsspelen
Groep 5 t/m 8 om 12.30 uur vrij, begin
meivakantie
Maandag 7 mei: weer naar school
Staking
Op vrijdag 13 april zal er op De Stroom geen
les gegeven worden. De leerkrachten staken
die dag.
Het is de bedoeling dat u zelf opvang regelt
voor die dag. U kunt ook contact opnemen
met Lela.
Zij kunnen eventueel (tegen betaling)
opvang voor u regelen. Email:
stroom@kindcentrumlela.nl
Als bijlage treft u bij deze informatiestroom
een brief van ons bestuur aan.
Muziek bij de start van de dag
Sinds enkele weken hoort u bij de start van
de dag pianomuziek. De reacties die we tot
nu toe hebben gekregen zijn over het
algemeen positief.
Wat vindt u ervan? Bevalt het u ook?

Nog even kort de bedoeling:
Vanaf 8.20 uur is de deur open en kunt u
naar binnen. We noemen deze tijd tot 8.30
uur inlooptijd. Drie minuten voordat de les
begint start de muziek. Dit is het seintje dat
er nog drie minuten zijn om uw kind naar de
groep te brengen en afscheid te nemen.
Om 8.30 uur begint de leerkracht met de
lesdag. Het is de bedoeling dat we ook echt
om 8.30 uur kunnen beginnen. Kom dus op
tijd!

Oproep hulp koningsspelen
Op vrijdag 20 april staan de koningsspelen
gepland. Alle kinderen gaan die dag lekker
bewegen!
Welke papa, mama, oma, opa of grote broer
kan ons op vrijdag 20 april helpen met het
begeleiden van sportieve activiteiten?
Aanmelden kan bij de leerkracht.

Groep 1-2
Woensdag 11 april gaan de kleuters samen
met de peuters knutselen (thema lente).
Hiervoor hebben we hulp nodig van ouders.
De start is om 9.15 uur en om 10.15 uur zijn
we klaar. Heb je zin of tijd? Meld je voor het
weekend aan bij juf Marion of meneer
Peter.

Groep 3-4
Aanstaande donderdag gaan we Moederdag
cadeaus maken. Het zou fijn zijn als ieder
kind uit groep 3 en 4 een kopje of mok mee
kan nemen naar school.

Vandaag starten wij, groep 5 t/m 8, o.l.v.
Hogeschool De Kempel, met een project
“onze eigen omgeving”.
Kinderen gaan opdrachten uitvoeren die
betrekking hebben op onze wijk Brouwhuis.
Op 17 april houden wij als afsluiting een
presentatie markt. U bent alvast van harte
uitgenodigd.
Groep 5-6
Aanstaande vrijdag, 6 april, gaat groep 5-6
naar een workshop in de Cacaofabriek.
We vertrekken tussen 12.30 en 12.45 uur.
Wie kan ons brengen? Geef het even door
aan juf Helen.
Je bent ook van harte welkom om te blijven
tijdens de workshop. Vanuit de Cacaofabriek
rijden we om 14.30 uur terug naar school.
Groep 7-8
Op 7 óf 14 mei gaan wij meedoen aan de
grote zwerfvuilactie. We gaan dan een deel
van de wijk Brouwhuis schoon maken van
zwerfafval. Op die ochtend pakken we het
wat grootser aan dan ons normale Klien It
rondje. We zij blij met alle hulp die wij
daarbij kunnen krijgen! Wilt u een groepje
begeleiden? Dat zou fijn zijn.

We maken met de kinderen vooraf
duidelijke afspraken wat wel en/of wat niet
mag en kan. Dus u kunt er vanuit gaan dat
ook de kinderen blij zijn met uw
ondersteuning en goed zullen luisteren.
Bij vragen kunt u ook die middag altijd bij
ons terecht!
Loopt u mee?
Donderdag 5 april theoretisch
verkeersexamen voor groep 7: succes !!!
Vrijdagochtend 6 april gaat groep 7-8 aan
een creatieve opdracht werken. Dit in het
kader van het project Klien it.
Jarig is deze week:
Stijn van Heugten, 5-6

Gefeliciteerd namens ons allemaal
Bieb op School (BoS)
Woensdag a.s. kunnen de kinderen van unit
onderbouw tijdens schooltijd boeken lenen
en de kinderen van unit bovenbouw kunnen
dat na 12.30 uur.
Vanaf 12.30 – 13.00 uur is de bieb voor alle
kinderen geopend en kunt u als ouder met
uw kind boeken komen lenen en lezen.

Vrije dagen in 2018-2019
De vakanties en vrije dagen voor het
volgende schooljaar zijn al bekend.
Vakanties:
Herfstvakantie 15 t/m 19 okt. 2018
Kerstvakantie 24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019
Carnavalsvakantie 4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
2e pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 8 juni t/m 16 augustus 2019
Extra vrije dagen en middagen:
Woensdag 5 september 2018 – hele dag vrij
voor groep 1 t/m 8
Maandagmiddag 1 oktober 2018 - middag
vrij voor groep 1 t/m 8
Dinsdagmiddag 13 november 2018 - middag
vrij voor groep 1 t/m 8
Donderdag 6 december 2018 – hele dag vrij
voor groep 1 t/m 8
Vrijdagochtend 21 december 2018 (alleen
groep 1 t/m 4)
Vrijdagmiddag 21 december 2018 (alleen
groep 5 t/m 8)
Donderdagmiddag 10 januari 2019 - middag
vrij voor groep 1 t/m 8
Dinsdagmiddag 12 februari 2019 - middag
vrij voor groep 1 t/m 8
Vrijdagmiddag 1 maart 2019 - middag vrij
voor groep 5 t/m 8
Maandagmiddag 25 maart 2019 - middag
vrij voor groep 1 t/m 8
Dinsdagmiddag 16 april 2019 - middag vrij
voor groep 1 t/m 8
Vrijdagmiddag 19 april 2019 - middag vrij
voor groep 5 t/m 8
Woensdag 29 mei 2019 - hele dag vrij voor
groep 1 t/m 8 (combinatie met Hemelvaart)

Vrijdagmiddag 5 juli 2019 - middag vrij voor
groep 5 t/m 8
De MR heeft ingestemd met bovenstaand
rooster van vrije (mid)dagen.
Extern nieuws
JIBB in de meivakantie! Doe mee!
De winter is leuk, omdat we dan kunnen
schaatsen, skiën en sleeën.
Maar de lente is eigenlijk nog veel leuker!
Ben jij er klaar voor om in de meivakantie
lekker naar buiten te gaan?! We hebben
weer een uitdagend, sportief en
vernieuwend programma voor jullie
gemaakt.
Heb je bijvoorbeeld al ooit gesupt? Of
meegedaan met een wedstrijdje bubble
voetbal? Of weet je nog niet precies welke
sport bij jou past en ga je dat ontdekken
tijdens de sportspeeddate?
We gaan het water op, het water in, rennen,
klimmen, speuren, stoeien….. en nog veel
meer!
Zit jij in groep 1 t/m 8 en heb je zin om mee
te doen?
Geef je dan snel op via
www.jibbhelmond.nl. Aanmelden kan van 3
t/m 18 april. VOL=VOL!
Ho stop we zijn er nog niet! Wil jij ook in de
zomer sportief bezig zijn? Doe dan mee met
de JIBB Sportolympiade tijdens de 1e week
van de zomervakantie! Kijk op
www.jibbhelmond.nl voor meer informatie.
Inschrijven kan vanaf 9 april! VOL=VOL!
In de bijlage treft u ook het programma voor
de meivakantie en de sportolympiade aan.

