Donderdag 23 december 2021

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Kort terugblikken…
De eerste helft van het schooljaar zit erop. We kijken terug op een goede eerste helft. Wie had kunnen denken
dat we toch nog op het einde van het jaar in deze lockdown terecht zouden komen. We hadden zo graag de
gezellige tijd naar het einde van het jaar toe met de leerlingen in de klas willen vieren. Het was wat korter dan
normaal maar niet minder gezellig!
Deze week hebben we zo’n 20% van de leerlingen opgevangen. Sommige kinderen waren er twee dagen en
anderen weer de hele week. In de onderbouw vingen we de meeste kinderen op. Van de aanwezig kinderen
zat ongeveer 65% in de onderbouw en 35% in de bovenbouw.
We willen jullie allemaal bedanken voor alle hulp, het begrip voor alle maatregelen die we moesten nemen en
jullie vertrouwen in de school.

Na de kerstvakantie
De bedoeling is dat de scholen op 10 januari weer open gaan. Het kabinet neemt op 3 januari de beslissing of
dat ook inderdaad kan. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan blijven de scholen langer dicht. We gaan dan
noodopvang én afstandsonderwijs verzorgen. Dat zal dus anders zijn dan deze week. Om niet verrast te worden in de kerstvakantie zijn we met de voorbereidingen daarvan al gestart. Wij zullen zo snel als mogelijk na 3
januari via het ouderportaal laten weten hoe wij dat dan gaan organiseren.

Regel opvang voor na de kerstvakantie!
Misschien moet de school na de kerstvakantie nog een tijdje dicht blijven. Houd daar
dus rekening. Regel thuis alvast opvang voor uw kind(eren). We zagen deze week
dat er enkele ouders opvang voor hun kind wilden maar niet in een cruciale beroepsgroep werkzaam zijn. Dan hebt u geen recht op noodopvang.
Mochten we na de vakantie toch gesloten moeten blijven dan kunnen we maar een
beperkte groep leerlingen opvangen. Na 3 januari moet u dan opnieuw noodopvang
op school aanvragen via de website van de school.

Vakantie
Morgenmiddag gaat de deur twee weken op slot. Twee weken geen school of noodopvang maar vakantie!
Wij wensen iedereen een hele fijne tijd samen met het gezin, familie en vrienden.
Fijne feestdagen voor diegenen die kerst gaan vieren, veel plezier voor wie op vakantie gaat en
een goede start van het nieuwe jaar voor iedereen!
Wij zien iedereen graag op 10 januari live óf online weer uitgerust terug.

Huisvesting Mahoniehoutstraat nr. 9
Morgen ontvangen alle ouders via het ouderportaal een brief van Hans Fuchs, de directeur bestuurder van Sti.
OBS Helmond betreffende de huisvesting op Mahoniehoutstraat nr. 9.

Leesweetjes
Met het pasje van de bibliotheek kunnen kinderen thuis gratis digitale boeken lenen.

Naar Jeugdbibliotheek.nl

Gemeente Helmond: participatie Speelplan
Beste kinderen, ouders,
De gemeente Helmond zet zich in voor een woonomgeving waar kinderen graag meer buiten spelen, ontmoeten en ontdekken. Dit betekent dat speelplekken veilig, toegankelijk en vooral heel leuk moeten zijn. Daarom
wordt dit jaar de speelplek in de Mahoniehoutstraat vernieuwd.
Eerder dit jaar heeft u uw tips, wensen en ideeën met ons gedeeld middels een online enquête. De uitkomsten
van deze enquête hebben we verwerkt in een wensenlijst. Aan de hand van deze wensenlijst is een nieuw ontwerp voor de speelplek in de Mahoniehoutstraat gemaakt.
Wij zijn erg benieuwd wat jullie van het ontwerp vinden. Via de link https://participatie.speelplan.nl/helmond/mahoniehoutstraat kunt u middels een vragenlijst uw reactie op het ontwerp achterlaten t/m 9 januari
2022. Mocht u nog buurtbewoners kennen die ook graag hun reactie op het ontwerp willen geven stuur deze
mail dan gerust door. Op basis van de reacties maken we het definitieve ontwerp en kan de aannemer aankomend voorjaar aan de slag met de aanleg van de speelplekken.
Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente Helmond
Paul van Roomen, Speelplan.

