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De school is weer begonnen!
Allen
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een fijne zomervakantie. Gelukkig heeft het
weer de laatste vakantieweken wel bijgedragen aan een prettig zomergevoel. Voor allemaal
in ieder geval een heel prettig schooljaar 2013-2014 toegewenst!
Nieuwe kinderen
Team
De volgende kinderen zijn gestart:
Groep 1: Sofie van Nes, Thomas Landheer, Sophie Verbakel, Loes Boudewijns, Fleur vd
Kerkhof, Tessa Bouwman, Lars van Lieshout, Sam van Lieshout, Emirhan Eryilmaz, Youri
Coppens, Dane Vuletic, Adham Zagoudi, Maaike Mulder, Jaidon Brand, Broos Swinkels, Reno
de Kinderen, Luc vd Heijden, Thomas de Brouwer en Elise Merkelbach.
Van harte welkom, allemaal. Wij wensen jullie een fijne tijd toe op onze school.
Afscheid en welkom
Redactie
Tijdens de medewerkersavond – eind vorig schooljaar - zijn Inge Princee en Anneke Fransen
gekozen tot ouders van het jaar. Naast andere activiteiten hebben ze vele jaren
meegewerkt aan het tot stand komen van de Wilhelminabulletins. Anneke stopt met haar
bulletintaak, omdat haar jongste zoon de school heeft verlaten. Nathalie van Dam heeft
vanaf dit schooljaar een ‘nieuw maatje’ voor het aanmaken van het nieuwe bulletin,
namelijk Corien Wallace. Veel succes met deze belangrijke taak. Mede namens deze ouders
krijgt u elke twee weken het schoolbulletin in uw mailbox.
Vacature Bestuur
Vanwege het aanstaande vertrek van één van onze bestuursleden, de Hr. Theo Franx, lijkt
het wijs om nu reeds kenbaar te maken, dat wij op zoek zijn naar een kandidaat. De
profielschets is:
Algemene bestuurlijke kwaliteiten
 Affiniteit met de doelstellingen van de Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelminascholen
en het primair onderwijs in het algemeen;
 Inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen en beschikkende over
bestuurlijke kwaliteiten;
 Vermogen om op aanvaardbaar bestuurlijk niveau te kunnen acteren
 Beschikken over voldoende tijd, de mogelijkheid om overdag af te spreken en een
relevant netwerk;
 Beschikken over een breed netwerk dat van belang is voor de onderwijsorganisatie;
 Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 Onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak);
 Qua persoonlijkheid passen in het huidige bestuur.
 Bij gelijke geschiktheid heeft een vrouw de voorkeur om de balans in het bestuur te
verbeteren
Specifieke deskundigheid
Ieder bestuurslid beschikt naast algemeen bestuurlijke kwaliteiten ook over één of
meerdere specifieke deskundigheden. Bij deze vacature wordt gedacht aan kandidaten met
kennis/ervaring/achtergrond op bestuurlijk/juridisch gebied;
Heeft u interesse, neem dan contact op met de secretaris: michiel.serrarens@gmail.com

Schooltijden 13-14
Team
De schooltijden voor komend schooljaar zijn ongewijzigd, echter we willen nogmaals
benadrukken, dat:
 Vanaf 08:15 uur – dus echt niet eerder – is de school verantwoordelijk voor de kinderen,
die op dat moment aanwezig zijn op het schoolplein (groepen 4 t/m 8).
 Vanaf 08:15 uur – dus ook echt niet eerder – mogen kinderen (groepen 1 t/m 3) met
hun ouder/verzorger naar binnen. Ons verzoek is om dan in het lokaal bij uw kind te
blijven totdat de leerkracht er is.
 Vanaf 08:25 uur is de leerkracht aanwezig in of bij het lokaal.
 We van u verwachten, dat u bij het ophalen van uw kind buiten blijft wachten, totdat de
bel gaat (bij uitzonderlijke weersomstandigheden mag u uiteraard binnen wachten).
Een vriendelijk verzoek van het Team om met bovenstaande punten rekening te houden.
Overeenkomst Activiteitenbijdrage en opgave Overblijven
Team
Een vriendelijk en zeer dringend verzoek om de door u ontvangen bovenstaande zaken
z.s.m. ingevuld in te leveren op school.
Om bij het overblijven een goed en duidelijk beeld te hebben, veiligheid te kunnen bieden
en de verantwoordelijkheid te kunnen dragen, moeten wij z.s.m. weten welke kinderen er
op welke dagen overblijven.
Fietsenstalling
Team
Er staan deze eerste schooldagen heel veel fietsen in de fietsenstalling. Dat betekent dat er
veel kinderen met de fiets naar school komen. Goed voor de gezondheid, voor het milieu en
het is minder druk op de zoen en zoef strook. Ook hoeven er zo minder auto’s een
parkeerplek te vinden rond de school. Geweldig, dus.
We hebben nog wel een tip voor de fietsers: zet je fietsen zo dicht mogelijk bij elkaar in de
fietsenstalling, zodat er zoveel mogelijk fietsen ín de stalling passen.
LET OP, OVERLAST JULIANALAAN 26 t/m 30 augustus
Uit brief gemeente Helmond d.d. 21-8
Vanwege rioolwerkzaamheden kan de Julianalaan tijdelijk niet door het verkeer gebruikt
worden. Dit betekent dat er geen doorgaand verkeer op de Julianalaan mogelijk is vanaf
het kruispunt J. v. Brabantlaan-Wesselmanlaan-AarleRixtelseweg tot voorbij Nassaustraat.
In omgekeerde richting blijft doorgaand verkeer wel mogelijk. Voor de afsluiting wordt een
omleidingsroute ingesteld d.m.v. gele borden.
Er worden op de Julianalaan pompen gezet en slangen uitgerold om rioolwater om te
pompen. Deze slangen mogen niet overreden worden. Op de kruising JulianalaanWillemstraat zal een overrijdbare constructie worden aangebracht, waardoor de
Emmastraat, Nassaustraat, Willemstraat en gedeelte Prins Bernardlaan bereikbaar zijn.
Mogelijk kan het ook voor alle overstekende kinderen/ouders voor enige overlast
zorgen.
Parkeren Bachlaan 1
Directie
Deze week zijn wij begonnen aan een onschuldig parkeeroffensief. Alle auto’s die in de
parkeervakken staan langs de Bachlaan krijgen een “Géén bekeuring”-briefje met daarop
het vriendelijke verzoek om de auto daar niet meer neer te zetten. De parkeervakken
worden namelijk vaak gevuld door ziekenhuisgangers c.q. personeelsleden ziekenhuis, die
hier hun auto neer zetten omdat ze bij het ziekenhuis moeten betalen. Dat is vervelend,
want de vakken aan de Bachlaan zijn eigenlijk aangelegd en bedoeld voor de school
(ouders, teamleden) om het verkeer op de Bachlaan zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Parkeren Bachlaan 2
Directie en Stichting Stadswacht
In de maand juni is er 4 x controle uitgevoerd op het parkeergedrag bij de voorzijde van de
school (Bachlaan etc.), er is slechts 1 x een proces verbaal uitgeschreven. Het gaat steeds
beter, prima.
Trakteren op school
Team
Kinderen vinden het over het algemeen leuk om hun klasgenoten één keer per jaar, als zij
jarig zijn, te mogen trakteren. Daarnaast vinden wij het als team ook belangrijk om in een
gezellige sfeer met de hele groep de viering af te sluiten met een bescheiden traktatie.
Daarbij zijn wel een aantal punten van belang:
 De inhoud van de traktatie is een verantwoordelijkheid van de ouders.
 De grootte van de traktatie moet zodanig zijn dat het in één eetmoment op te eten is.
Dit is bij de bovenbouw de kleine pauze en bij de onderbouw het einde van de viering in
de kring.
 NIET TOEGESTAAN zijn kauwgoms, lolly’s en cadeautjes.
 De teamleden hoeven niet getrakteerd te worden.
 Het is en blijft ten slotte een aardigheidje.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft ten aanzien van trakteren kunt u altijd terecht bij
een van de M.R. leden.
Groepsfoto’s
Team
De groepsfoto’s van vorig jaar zijn nog te verkrijgen bij juffrouw Berna voor € 2,00.
Gevonden voorwerpen
Team
Het schooljaar is net begonnen en de kist met gevonden voorwerpen bij meneer Sjef zit
alweer bijna vol! Er staat zelfs een stepje (unne glijer) naast….
Dus, kijk in de kist, als u iets mist !!!
Typecursussen
Team
Ieder schooljaar worden wij benaderd door diverse aanbieders voor typecursussen voor
kinderen van de basisschool. Wij onderschrijven het belang van het beschikken over een
goede typevaardigheid voor kinderen uit de bovenbouw, zeker met het oog op hun verdere
schoolloopbaan. Uiteraard is de keuze of u uw kind hiervoor op wilt geven en bij wie dan
geheel aan u. Op school bij de administratie - juffrouw Corine – liggen folders van de
diverse aanbieders.
Tip voor een boek:
Ben ik in beeld?
Herkenning voor beelddenkende kinderen, hun ouders en leerkrachten
Auteurs: Marion van de Coolwijk en Wendy Lammers van Toorenburg
ISBN/EAN 9789401407946
Door dit boek zelf of samen met een ouder of begeleider te
lezen, krijgt het kind inzicht in wat beelddenken betekent. Wat
doet het met je? Welke talenten heb je, wat zijn je valkuilen en
wat kun je doen om de talige school te hanteren? De prachtige
illustraties van Juliette de Wit en vele tips en handvatten
maken dit tot een goed boek voor beelddenkende kinderen,
hun ouders en leerkrachten.

Voetbalschoenen voor Ghana
Stiphout Vooruit
Geef je voetbalschoenen een nieuwe kans! Het nieuwe voetbalseizoen gaat weer beginnen.
Waarschijnlijk ben jij gegroeid en heb je nieuwe schoenen gekregen. Maar met je oude is
niets mis, alleen zijn ze te klein.
Op 7 en 14 september a.s. houden we van 9.30 tot 14.00 uur bij Stiphout Vooruit een
inzamelingsactie in de kantine. Jouw oude schoenen krijgen een nieuwe kans in Ghana.
Kom jij ze inleveren? Voetbalschoenen, scheenbeschermers, keepershandschoenen en
voetbal outfits zijn van harte welkom! Alvast hartelijk dank en tot dan.
Vraag en aanbod
Kosten € 2,50
Gratis Doe-Mee-Middag
Kunstkwartier
Op woensdag 28 augustus organiseert Kunstkwartier een gratis doe-mee-middag.
Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn leerlingen van de basisschool welkom om te komen
dansen, zingen, springen, muziek maken, toneelspelen of zich uitleven met verf en klei!
Tijdens een aantal korte workshops kunnen kinderen op ongedwongen wijze kennis maken
met de verschillende creatieve disciplines.
Voor leerlingen van groep 1 en 2 staat er muziek en dans op het programma. Samen
zingen, dansen, bewegen en plezier maken staat voorop!
Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen meedoen met workshops dans, muziek, theater
en beeldende kunst.
Kunstkwartier wil tijdens deze middag alle kinderen de kans bieden om kennis te maken
met kunst en cultuur, want.. zelf kunst maken is leuk! Bovendien werkt samen spelen,
acteren, dansen of iets moois maken inspirerend en stimuleert het de ontwikkeling op
creatief, persoonlijk en sociaal vlak.
De doe-mee-middag is gratis, aanmelden is niet nodig. In het schema hieronder zie je wat
je wanneer kunt doen.

14.00-14.30

DANS
Groep 1-2

THEATER
Groep 5-8

BEELDEND
Groep 3-8

MUZIEK
Groep 3-4

14.30-15.00

Groep 5-8

Groep 3-4

Groep 3-8

Groep 1-2

15.00-15.30

Groep 3-4

Groep 3-8

Groep 3-5

Tot woensdag!
Toneelspelen in het Annatheater!
Goed acteren kun je leren! Je weet van film en tv hoe spannend het kan zijn. Als er goed
geacteerd wordt, vergeet je dat het niet echt is. Door toneellessen te volgen vind je het ook
opeens niet meer eng om voor de klas te staan. En het is natuurlijk hartstikke leuk om
samen met anderen een toneelstuk te maken.
Geïnteresseerd? In de week van 9 september beginnen onze lessen weer. Ga naar de
website en kijk wanneer je gratis een proefles kunt volgen.
Voor meer informatie: Jeugdtheaterschool Annatheater, Lavínia Germano,
telefoon: 0492 54 75 73, e-mail: info@annatheater.nl; www.annatheater.nl
Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg ter hoogte van het NS-station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Hoezo wachtlijsten peuterspeelzalen voor werkende ouder(s)?
Kiddo's Place XL
Steeds vaker horen wij van werkende ouder(s) dat ze op de wachtlijst staan, voor de
peuterspeelzaal. Dit is natuurlijk heel vervelend als je denkt, dat met twee en een half jaar
je kind nog niet naar de peuterspeelzaal kan. Kiddo’s Place XL biedt u een alternatief vanaf
de leeftijd twee jaar. Dit alternatief is vaak voordeliger, dan uw eigen bijdrage bij de

reguliere peuterspeelzaal. Verschillende mensen hebben de juiste stap al genomen.
Informeer eens naar de mogelijkheden van het peuterarrangement en wie weet kan u kind
wel veel sneller naar de peutergroep. Voor meer info kunt u contact opnemen met Kiddo’s
Place XL 0634923525, Jan Eeltink 0634923524.
Waarde(n)vol communiceren
De Zorgboog Gezondheidsservice
In de cursus ‘Waarde(n)vol communiceren met je kind’ krijg je handvatten om de eindeloze
uitdagingen van het opvoeden aan te kunnen. In 5 lessen van 2 uur worden de
basisprincipes van het communiceren met je kind uiteengezet. Je leert zo luisteren dat je
kind zich begrepen voelt, zo praten dat jij ook begrepen wordt, zo conflicten oplossen zodat
niemand verliest, zo afspraken maken dat iedereen zich er aan houdt. Kortom een
investering in jezelf en je relaties!
De basiscursus start op donderdag 21 november 2013 om 20:00 uur in Helmond in het
wijkgebouw Rijpelberg. In verband met subsidie van de gemeente Helmond kunnen
inwoners van deze gemeente de basiscursus volgen voor € 20,00. Ben je niet woonachtig
dan betaal je € 89,95. Leden van Zorgboogextra krijgen korting en betalen € 68,95.
Wilt je je verdiepen in dit onderwerp dan is er ook een vervolgcursus.
Je kunt je opgeven voor deze cursus bij De Zorgboog Gezondheidsservice via
telefoonnummer 0492-504821 of via de website van De Zorgboog www.zorgboog.nl.
Weerbaarheidtraining
Praktijk de Weide
In september 2013 start weer een weerbaarheidstraining (“Ho, tot hier en niet verder…!”)
in Helmond. Deze training is voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Het is een training voor kinderen, waarbij ouders en leerkrachten nauw betrokken worden
bij de ontwikkeling van hun kinderen.
De 4 ouderavonden geven ouders inzicht in gedrag van hun eigen kind, inzicht in eigen
handelen, informatie en tips.
Op de website www.praktijkdeweide.nl staat meer info over de training en de workshops die
worden gegeven door Judith Engelhart, gecertificeerd trainer Psycho-sociale weerbaarheid.
Hallo Ouders
Oppas
Graag zou ik willen oppassen bij een lief gezinnetje voor 1 á 2 dagen per week (diensdag,
woensdag en/of vrijdag). Mijn naam is Annalies van de Rest en ik ben bekend met de
Wilhelminaschool. Mijn telefoonnummer is 0624614598
Agenda
 Maandag 26 augustus:
 Dinsdag 27 augustus:
 Donderdag 5 september:

MR vergadering
Bestuursvergadering
Bulletin 2

Vakantierooster/studiedagen 2013-2014
Studiedag
woe. 11-09
Herfstvakantie
ma.
14-10 t/m vrij. 18-10
Sinterklaas
vr.
06-12
Kerstvakantie
vr.
20-12 t/m vrij. 03-01
Carnaval
vrij.
28-02 om 12:00 uur t/m vrij. 07-03
Pasen/studiedag
ma.
21-04 en di. 22-04
Meivakantie
ma.
28-04 t/m vrij. 09-05
Hemelvaart
do.
29-05 en vrij. 30-05
Pinksteren
ma.
09-06
Zomervakantie
ma.
14-07 t/m vrij. 22-08

