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Studiemiddag 12 september
Afgelopen woensdag hebben we een goede en interessante studiemiddag gehad. We
hebben met elkaar gesproken over:
 De ontwikkeling van het muziekonderwijs op OKC De Lindt.
 Werkgroepen en processen.
 Ontdekkend leren. (Out of the box denken)
Het is heel waardevol om als team aan deze (nieuwe) ontwikkelingen en kansen te werken.
We houden u op de hoogte.

Wijksportdag 19 september
Aankomende woensdag staat de wijksportdag op de kalender. Onze kinderen staat weer een
sportieve dag te wachten. Dankzij JIBB, maar zeker ook dankzij alle ouders en vrijwilligers
van de deelnemende scholen, staat dit evenement weer garant voor een gezellige en
sportieve dag. Wij wensen iedereen heel veel plezier en succes! We gaan er samen een
fantastische dag van maken!

Wijziging
Op de ouderkalender staat een MR vergadering gepland op donderdag 20 september. Deze
is echter verzet naar woensdag 19 september om 20.00u.
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Thema verkeer/Educar
Woensdag 19 september staat voor de groepen 1-4 in het teken van de Educar. Een wagen
vol materialen om verkeerssituaties na te bootsen, aangeleverd door VVN afdeling Helmond.
Kinderen mogen op deze dag een step of fietsje mee naar school brengen. We gaan dan
samen verkeerssituaties nabootsen en oefenen.

---------------Informatie vanuit onze partners--------------Mediawijsheid (info vanuit o.a. de LEV groep)
Op woensdag 25 oktober wordt in Helmond breed een symposium voor professionals met
als thema mediawijsheid georganiseerd. Een actueel thema waar nog regelmatig vragen
over komen. Vorig jaar is dit symposium ook al georganiseerd, maar er zijn verzoeken
geweest het dit jaar nogmaals te organiseren. Voor verdere informatie zie bijlage.

JIBB Extra – Motorisch Remedial Teaching (MRT)
Bewegen is leuk! Klimmen, rollen, trefbal, kastspringen, allemaal dingen die in de gymles op
school aan bod komen. Maar wat nu als het nog niet lukt om in één keer over de kast te
springen? Of je een beetje bang bent voor de bal? Kom dan eens met ons mee doen! Elke
week oefenen we bewegingsonderdelen die je tegenkomt in de gymles op school, thuis en/of
op het schoolplein. Zo zorgen wij dat je iets sterker, handiger en meer zelfvertrouwen krijgt in
bewegen. Niks moet en vooral veel bewegen mag!
JIBB extra gaat ook starten in gymzaal Gasthuisstraat (gymzaal naast de St.Trudoschool).
Dit is op dinsdagmiddag van 15:00-16:00u. Aanmelden en meer info is te vinden op
www.jibbhelmond.nl Na inschrijving ontvangt u informatie over de startdatum.
Voor vragen kunt u een mail sturen naar nienkehouet@jibbhelmond.nl

GGD Brabant-Zuidoost
In de bijlage vindt u informatie over 2 workshops die door de GGD worden aangeboden.
“Leren luisteren” en “Een goed slaappatroon ontwikkelen”. Ze zijn gratis en vinden plaats in
wijkgebouw De Westwijzer. U dient zich hiervoor wel aan te melden.
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FIFA toernooi
Rabobank Helmond organiseert een FIFA (computerspel) toernooi in het Helmond Sport
stadion. Er zijn 2 wedstrijden gepland, op zondag 30 september en op zondag 7 oktober. De
doelgroep is met name de jeugd in de bovenbouw van de basisschool en die op het
voortgezet onderwijs.
Aanmelden kan via deze link: https://sites.rabobank.nl/helmond/FIFAToernooi
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