Agenda
ma
20 mei
di
21 mei
woe
22 mei
do
23 mei

Knutselinloop PSZ, 8.45 – 9.15 uur en 13.00 – 13.30 uur
Knutselinloop PSZ, 8.45 – 9.15 uur en 13.00 – 13.30 uur
Knutselinloop gr 1/2, 8.30 – 9.00 uur
Podium (schema zie hieronder)

Vervangingen
woe
15 mei
do
16 mei
ma, di 20 en 21 mei
ma, di 27 en 28 mei
Woe 22 en 29 mei

Juf Annet (1d) wordt vervangen door juf Kim
Juf Annet (1d) wordt vervangen door juf Dagmar
Juf Karlijn (7a) wordt vervangen door juf Eva
Juf Karlijn (7a) wordt vervangen door juf Kim

Oproep vanuit de KCR, kindcentrum raad
In verband met het aftreden van een 1 van de leden van de KCR is er een vacature ontstaan.
Bij deze willen we u als ouder oproepen om u kandidaat te stellen voor de functie.
De KCR is een afvaardiging van ouders en personeel, die inspraak heeft in de gang van zaken op het
Kindcentrum, ter bevordering van de openheid en het overleg. De KCR heeft bevoegdheden t.a.v. tal
van beslissingen van de directie die betrekking hebben op het beleid en/of het besturen van het Kindcentrum.
De KCR kan o.a.:
 Advies geven m.b.t. de vakantieregeling ·
 Advies geven over de veiligheid en gezondheid, bijv. meedenken over veilig spelmateriaal in de
gymzaal en in de speelzaal
 Instemmen met belangrijke wijzigingen in de werkzaamheden van het Kindcentrum
 Instemmen met belangrijke verbouwingen in het Kindcentrum
 Meebeslissen over het benoemen van personeel.
De KCR heeft de plicht tot geheimhouding van vertrouwelijke zaken.
Mocht u belangstelling hebben voor deze functie binnen het Kindcentrum dan verwijzen wij u naar de
procedure verkiezingen KCR, die als bijlage is toegevoegd bij deze Bunderichtjes.
TSO-nieuws vanuit Lela
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na overleg hebben wij besloten om het inschrijftarief voor de TSO te laten vervallen. Mocht er na
inschrijving toch gebruik gemaakt gaan worden van de BSO, dan zal er alsnog een inschrijftarief
gefactureerd worden. Ook voor de TSO ontvangen wij graag uw inschrijfformulieren ingevuld retour.
Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de TSO. De TSO zal onder leiding van een assistent leidinggevende en pedagogisch medewerker worden gedraaid. De vergoeding hiervoor bedraagt € 8,00 per
keer. Mocht je hier interesse in hebben, dan kun je contact opnemen via
bundertjes@kindcentrumelela.nl

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Schema podiumuurtje donderdag 23 mei
Datum
08.45-09.45 uur
Donderdag 23 mei
Instroomgroep, Groep:
1/2a, 4a, 5b, 7a, PSZ

10.00- 11.00 uur
Groep 1/2b, 3a, 4b,
6a, 7b

11.15-12.15 uur
Groep 1/2c, 3b, 5a, 6b, 8

Sportdag groepen 1 t/m 4
We hebben al een heleboel aanmeldingen binnen, heel fijn! We hebben de bezetting nog niet helemaal
rond en zijn nog steeds op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, .. die op woensdag 12 juni een groepje
willen begeleiden tijdens onze sportdag. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
Groepen 1/2
Volgende week woensdag, 22 mei hebben wij weer in alle kleutergroepen weer een knutselinloop.
Wij zijn op zoek naar ouders die op die dag van 8.30 tot 9.00 uur gezellig mee met ons komen knutselen. De juffen zorgen voor een leuke opdracht! U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
Groepen 3
Op vrijdag 24 mei gaan wij met auto’s naar de bibliotheek in de stad. Wij hebben nog niet genoeg aanmeldingen om alle kinderen te vervoeren. Mocht u tijd kunnen maken, laat het ons zo snel mogelijk
weten! Juf Ellen gaat van 8.30 – 10.30 uur en juf Silke van 10.00 – 12.00 uur. Begeleidende ouders
mogen mee in de bibliotheek. Wij hopen dat wij het niet af hoeven te blazen vanwege een tekort aan
auto’s om de leerlingen te vervoeren.
Groepen 7
Aankomende toetsen
Binnenkort krijgen de kinderen weer een toets van aardrijkskunde en van topografie. Op het bord in de
klas staan de afgesproken data genoteerd. Omdat we gestopt zijn met het huiswerk, hebben we
kinderen gevraagd om de toetsdata zelf (thuis) in hun agenda te noteren.
Verkeersexamen, wat wijzigingen in de organisatie!
De dag van het examen (21-5) heeft groep 7a een continurooster. Alle kinderen nemen een
lunchpakketje mee en eten op school. Groep 7a vertrekt om 12.45 uur richting de Cacaofabriek.
Het is dus belangrijk dat alle kinderen dinsdagochtend meteen al met hun fiets op school komen.
Groep 7b is wat later aan de beurt voor het examen en vertrekt pas om 13.10 uur. De kinderen van
deze groep kunnen tussen de middag gewoon thuis eten en worden om 13.00 uur met hun fiets op
school verwacht. Het zou kunnen dat groep 7b ‘s middags wat later terug is op school.
Kinderdisco Wijkcentrum
Er is alweer een maand voorbij: a.s. vrijdag 17 mei is er van 19.00 tot 21.00 uur
weer disco in het Wijkcentrum de Boerderij. Entree € 0,50 en consumptie € 0,75.

Ouderbijeenkomst Leesplezier voor kinderen met leesproblemen in de Bibliotheek Helmond
Kan jouw kind voor wie lezen moeilijk is leesplezier ervaren? Anoek Dirks, dyslexiespecialist van BCO
Onderwijsadvies, geeft informatie over dyslexie en andere leesproblemen. Daarnaast geeft ze tips hoe
je je kind thuis kunt ondersteunen bij het lezen.
In de Bibliotheek is een Makkelijk Lezen Plein ingericht: hier vind je geschikte materialen om thuis te
genieten van verhalen. In deze bijeenkomst laten de leesconsulenten van de Bibliotheek je kennismaken met alle materialen. Deze avond is geschikt voor ouders/opvoeders en leerkrachten.
Datum: 28 mei 2019 19.45 - 21-45 uur. Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11.
Toegang: € 5,00 inclusief koffie/thee.
Voor meer informatie en aanmelden: https://helmondpeel.op-shop.nl/933/ouderbijeenkomst-leespleziervoor-kinderen-met-leesproblemen/28-05-2019
Bijlage
Procedure verkiezingen KCR
Informatie Natuurmarkt Helmond in de Warande, zondag 9 juni, gratis entree

