Mededelingen voor het nieuwe schooljaar
Start op maandag 24 augustus
Op maandag 24 augustus begint het nieuwe schooljaar en verwelkomen we alle leerlingen op school!

Groepsindeling
Gr. 1/2A: Michelle Vos ...................... ma-di-wo-do-vr
Gr. 1/2B: Ineke Spoormans ............... ma-wo-do-vr
en Esther Coolen ............... di
Gr. 1/2C: Marjanke van Stiphout ....... ma-di-do
en Monique Vorstenbosch . wo-do-vr
Gr. 1/2D: Félix van Pareren ............... ma-di-wo-do-vr
Gr. 1/2E: Birgit Egging ...................... ma-di-vr
en Esther Coolen ............... wo-do
Gr. 1/2F: Karlie Nelemans* ............... ma-di-wo-do-vr
Gr. 1/2G: Sanne Dankers .................. ma-di-wo-do-vr
Gr. 3A: Michelle Laeven ................. ma-di-wo-do-vr
Gr. 3B: Nancy Vogels..................... ma-di
en Phonny van Schijndel.... wo-do-vr
Gr. 3C: Robin Lemmen .................. ma-di-wo-do-vr
Gr. 4A: Paddy Traa ........................ ma-di-wo
en Eline Schmidt ................ do-vr
Gr. 4B: Joris Vliegenberg ............... ma-di-wo-do-vr
Schakelklas:
Topklas:
Hi/Level gr. 3 t/m 5:
Hi/Level gr. 6 t/m 8:
Vakroute:
Vakleerkracht gym:

Gr. 4C:
Gr. 5A:
Gr. 5B:
Gr. 5C:
Gr. 6A:
Gr. 6B:
Gr. 6C:
Gr. 7A:
Gr. 7B:
Gr. 7C:
Gr. 8A:
Gr. 8B:

Mandy van Oorschot .......... ma-di-wo
en Iris Maassen.................. do-vr
Joan van Bussel................. ma-di-wo-do-vr
Michel Coumans ................ ma-di-do-vr
en Eline Schmidt ................ wo
Kim van Ham**................... ma-di-wo
en Bart Willemsen .............. do-vr
Pim Janssen ...................... ma-di-wo-do-vr
Lars Kampers..................... ma-di-wo-do-vr
Emine Kiliç ......................... ma-di-wo
en Linda van Hoof .............. do-vr
Kim Geukes ....................... ma-di-wo-do-vr
Lenie Siebers ..................... ma-di-wo
en Jack Stax ...................... do-vr
Dennis Gremmen ............... ma-di-wo-do-vr
Lola van den Elzen ............ ma-di-wo-do-vr
Laura Peeters*** ................ ma
en Pauline van Aerle .......... di-wo-do-vr

Ine Oligschläger ..... wo-do-vr
Jack Stax ............... ma-di
Iris Maassen .......... di
Laura Peeters ........ di-do
Nancy Vogels ......... vr
Anjo van Lieshout .. ma-di-do

* Karlie wordt voor haar zwangerschapsverlof vervangen door Anouk van Bree.
** Tijdens het ziekteverlof van Kim staat Bart de hele week in de groep.
*** Op dinsdag- en donderdagmiddag ondersteunt Laura de groepen 8.

Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8:30 – 14:45 uur
8:30 – 14:45 uur
8:30 – 12:30 uur
8:30 – 14:45 uur
8:30 – 12:30 uur

Speciale afspraken begin en einde dag in verband met Corona
Bij het binnenkomen van de kleutergroepen werken we met 2 shifts:
- van 8:15 tot 8:30 uur stromen de groepen 1/2A, C, E en F binnen.
- van 8:30 tot 8:45 uur stromen de groepen 1/2B, D en G binnen.
Iedere groep gebruikt de toegewezen ingang om naar binnen te gaan.
Aan het einde van de schooldag komen de kleutergroepen in 2 shifts naar buiten, via hun eigen uitgang:
Op maandag, dinsdag en donderdag:
- om 14:35 uur groep 1/2A, C, E en F
- om 14:45 uur groep 1/2B, D en G
Op woensdag en vrijdag:
- om 12:20 uur groep 1/2A, C, E en F
- om 12:30 uur groep 1/2B, D en G
Mocht u meerdere kinderen in de kleutergroepen hebben, met een andere begin- en eindtijd, dan mogen beide
kinderen met de eerste tijd mee naar binnen of naar huis, zodat u niet hoeft te wachten. De leerkrachten dragen
er zorg voor dat de kinderen samen naar buiten komen.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben ook een aangepaste inlooptijd. Zij kunnen naar hun klas tussen
8:15 en 8:45 uur.
We vragen alle ouders om zelf zorg te dragen voor de 1,5 meter afstand. Om niet in groepjes te gaan staan en
meteen van het schoolplein af te gaan als u uw kind(eren) opgehaald hebt.

Vakanties en vrije dagen

Studiebijeenkomsten:

Herfstvakantie ...........19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie ............21 december t/m 01 januari
Carnavalsvakantie.....15 februari t/m 19 februari
2e Paasdag ...............05 april
Koningsdag ...............27 april
Meivakantie ...............03 mei t/m 14 mei
2e Pinksterdag ..........24 mei
Zomervakantie ..........26 juli t/m 03 september

Alle kinderen zijn dan vrij.
Woensdag ...... 30 september 2020
Maandag ........ 02 november 2020
Vrijdag ............ 05 februari 2021
Dinsdag .......... 16 maart 2021
Vrijdag ............ 18 juni 2021

Gymrooster 2020/2021
Hierbij het gymrooster voor het nieuwe schooljaar. Juf Anjo is onze vakleerkracht, zij geeft les aan de kleutergroepen op maandag. Op dinsdag en donderdag geeft zij de gymlessen aan de groepen 3 t/m 8.
Indien er nog wijzigingen komen in het gymrooster dan zullen wij u daarover in de weekbrief informeren.
Maandag

Dinsdag

08:45–09:30
09:30–10:15
10:15–11:00
11:00–11:45

6C
5A
5C
3B

08:30–09:20
09:20–09:50
09:50–10:30
10:30–11:05
11:05–11:45

6A
6B
5A
5B
8A

12:45–13:25
13:25–14:05
14:05-14:45

4A
4B
4C

12:45-13:25
13:25-14:05
14:05-14:45

3A
3C
8B

Gymschoenen kleuters

Woensdag

Donderdag

09:15–10:00
10:00–10:45
10:45–11:30
11:30–12:15

08:30–09:20
09:20–09:50
09:50–10:30
10:30–11:05
11:05–11:45

6C
5C
4B
4C
4A

12:45-13:25
13:25-14:05
14:05-14:45

3B

6A
6B
7AB
7BC

Vrijdag

7AB
7BC

08:30–09:15
09:15–10:00
10:00–10:45
10:45–11:30
11:30–12:15

8A
8B
3A
3C
5B

Willen de ouders van de kinderen in de groepen 1/2 ervoor zorgen dat hun kind aan het begin van het schooljaar gymschoenen meebrengt, deze blijven op school. De schoenen graag met een klittenband- of elastische
sluiting, rubberzolen én met de naam van het kind erop.

Gymkleding groepen 3 t/m 8
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen gymkleding meenemen! Als gymkleding gebruiken wij: gymschoenen, een
shirtje en een broekje. Het is de bedoeling dat de kinderen zich in de kleedlokalen van de gymzaal omkleden.
De gymspullen mogen niet op school blijven liggen. Op advies van de schoolarts worden de voeten na de gymles niet gewassen.
Daarnaast adviseren wij op gymdagen zo min mogelijk sieraden te dragen. Horloges, armbanden, kettingen en
oorbellen moeten tijdens de gymles, in verband met de veiligheid, allemaal af.

Bibliotheek op school
In de school hebben we een Bibliotheek op School: een collectie boeken voor alle leerlingen.
De Bibliotheek op School wordt ingericht door Bibliotheek Helmond-Peel. De bibliotheek zorgt voor een collectie
boeken, kasten en apparatuur en biedt organisatorische ondersteuning. Daarnaast biedt de bibliotheek advies
bij leesbevorderingactiviteiten. Het uitlenen gebeurt door vrijwilligers van de school.
De openingstijden van de bibliotheek zijn:
Maandag: 15:00 - 15:45 uur
Woensdag: 11:30 - 13:00 uur
NB: Vanwege de Coronamaatregelen is de bibliotheek (nog) gesloten. Na de zomervakantie wordt bekeken wanneer de bibliotheek weer open gaat.

Eten en snoepen op school
Bij een verjaardag is het uitdelen van een kleine traktatie toegestaan. Een gezonde traktatie verdient daarbij de
voorkeur. Indien een traktatie ons inziens te overvloedig is wordt er een klein gedeelte van gegeten. Het overige
deel wordt na school aan de kinderen mee naar huis gegeven. In de pauze van 10:15 of 10:30 uur is een verantwoord tussendoortje toegestaan (bijv. brood of fruit/groente). Voor de kinderen van groep 1/2 graag een
plaatje met de naam erbij.
Voor de middagpauze verwachten we een verantwoord lunchpakket. Geen koolzuurhoudende dranken, wel
sapjes, liefst in hervulbare flesjes/bekers.
Het is verboden om op school te snoepen, ook tussen de middag!

Fietsen naar school
De fietsen worden geplaatst in de fietsenberging in de daarvoor bestemde rekken. Op de speelplaats mag niet
gefietst worden. Fietsen met manden e.d. op het voorwiel aan de rechterkant plaatsen, tussen de steunen. Als
kinderen:
- over het spoor,
- over de Heeklaan en
- over de Hoofdstraat wonen
mogen ze per fiets komen.

Luizencontroles
In principe vindt er in de week na een vakantie op school steeds een luizencontrole plaats. De controle wordt per
groep geregeld. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht.
Wanneer bij uw kind luizen of neten worden geconstateerd vragen wij met klem dit te behandelen tot het geheel
verdwenen is. Mocht bij de nacontrole blijken dat er nog steeds luizen of neten aanwezig zijn dan vragen wij u uw
kind thuis te houden tot de behandeling succes heeft. Dit om verdere verspreiding te voorkomen.

Speelmaterialen niet mee naar school

De kinderen mogen geen tablets, game-consoles, spelers en rollerskates mee naar school nemen. Mobiele telefoons worden ‘s morgens bij de leerkracht ingeleverd en na schooltijd weer teruggegeven. Als kinderen met stepjes naar school komen, moeten die in de fietsenberging worden weggezet.

Weekviering
Een werkgroep is aan het bekijken in welke vorm de weekvieringen gecontinueerd gaan worden. De omstandigheden en de op handen zijnde verbouwing op nr. 9 vragen om een andere organisatie.
Daarnaast moeten we afwachten wat de richtlijnen na de zomervakantie zullen zijn.
Zodra we een nieuwe planning hebben zullen we u daarover informeren.

Groepenindeling Mahoniehoutstraat nr. 9
Ingang 6A, 6B, 6C

Ingang 7A, 7B, 7C

Ingang 8A, 8B

Groepenindeling Mahoniehoutstraat nr. 13
Ingang 1/2A, 1/2B, 1/2C, 1/2D

Ingang 1/2E,
3A, 3C

Ingang
1/2F, 1/2G,
3B

Ingang 4A, 4B, 4C

Ingang 5A, 5B, 5C

