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Geweldig!!
Deze week hebben we voor de eerste
keer het gratis EU-fruit mogen ontvangen.
Wat een feest! Alle kinderen krijgen –
zoals eerder gemeld – gedurende 20
weken, drie keer per week gratis
fruit/groenten aangeboden. In het kader
van Gezonde School vinden we (ouders
en leerkrachten) het belangrijk om een
gezonde levenshouding te promoten.
Het is bijvoorbeeld prettig om nu te
ervaren dat sommige kinderen op school
zelfs soorten fruit eten, waar ze voorheen
niets van wilden hebben.
Ook speciale dank aan meneer Wim!
Logistiek klopte alles. Hij heeft er een taak
bij gekregen: coördinator fruit.

Afgelopen woensdag 15 november
hebben de oudste kinderen per gezin een
brief meegekregen van de Ouderraad met
daarin o.a. informatie over de
ouderbijdrage. Een vriendelijk verzoek om
de hierbij ingesloten doorlopende of
éénmalige machtiging te deponeren in de
rode brievenbus in de hal vóór vrijdag 24
november. In de bijlage vindt u een flyer
van de Ouderraad.

Veilig op de fiets
Om veilig deel te kunnen nemen aan het
verkeer moeten de kinderen niet alleen
beschikken over de juiste kennis over
verkeersborden en –regels, maar zij
moeten ook beschikken over een veilige
fiets. Stel dat de remmen het niet goed
doen, of een kind kan niet met de voeten
bij de grond komen als het ineens moet
stoppen of afstappen? Wat is nu een
veilige fiets? Om de leerlingen veilig te
laten fietsen gaan de kinderen van de
groepen 7 en 8 op woensdag 22
november zelf elkaars fietsen controleren.
Dat gebeurt volgens de eisen die de VVN
aan een veilige fiets stelt. Om iedereen
voor te bereiden geven wij de kinderen
vooraf een kopie van de controlepunten
mee naar huis, zodat de fiets eerst thuis
door papa, mama, opa, oma of oppas
nagekeken kan worden. Extra aandacht
voor de verlichting is gewenst. Na de
keuring krijgen de kinderen de
controlekaart mee naar huis zodat
eventuele gebreken zo spoedig mogelijk
hersteld kunnen worden.
Help uw kind veilig op de fiets!
De verkeerswerkgroep
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Bezoek aan de Sint
Dinsdag 21 november brengen de
kinderen van groep 3-4 een bezoek aan
het kasteel van Sinterklaas. We vertrekken
rond 11:00u en zijn rond 13:00u terug.
Eén van de Pieten komt ons ophalen met
de bus. Na afloop worden we weer veilig
teruggebracht naar school.

Stand van zaken acties
primair onderwijs
Wellicht hebt u via de media gehoord dat
er hoogstwaarschijnlijk weer acties komen
in het primair onderwijs. Graag geven wij u
meer informatie over de aanleiding voor
deze acties.
Leraren, schoolleiders en
schoolbestuurders in het primair onderwijs
waren teleurgesteld over het
regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe
kabinet investeert weliswaar in het primair
onderwijs, maar die investeringen zijn niet
hoog genoeg en komen veel en veel te
laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf
2021 voldoende in de werkdruk (en dus
ook kwaliteit) investeren.
Met Prinsjesdag werd al bekend dat er
270 miljoen euro beschikbaar komt voor
het moderniseren van de
arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front
heeft berekend, dat er 900 miljoen nodig is
om een eerste goede stap te zetten om de
salarissen van de leraren gelijk te trekken
met het salaris van docenten in het
voortgezet onderwijs. Voorlopig lijkt het bij
270 miljoen te blijven en dat is niet
voldoende om in de toekomst genoeg
goede leraren te blijven trekken om het
onderwijs voor uw kinderen op peil te
houden.
Bovendien heeft het kabinet zelfs nog een
bezuiniging op onderwijs aangekondigd.
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Vanaf 2021 gaat het voor het primair
onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. De
minister heeft aangegeven dat hij deze
bezuiniging zo min mogelijk wil laten
neerslaan op het onderwijs in de klas. Het
is echter de vraag waar het geld dan
vandaan moet komen. Het primair
onderwijs heeft de afgelopen jaren
bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien
worden, met tekorten tot gevolg. Iedere
bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld
in de school.
De organisaties die samenwerken in het
PO-front hebben op 7 november een
gesprek gevoerd met de nieuwe minister
van Onderwijs, Arie Slob. De
samenwerkende onderwijsorganisaties
hebben daarbij een ultimatumbrief voor
nieuwe acties overhandigd aan de
minister. Ze verwachten uiterlijk in de
week van 5 december een antwoord van
Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4
miljard euro vrijspeelt om het salaris in het
primair onderwijs te verhogen en de
werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er
op 12 december een landelijke staking.
We houden u op de hoogte!

Groep 3
Wij zijn
inmiddels
gestart met
kern 4.
Huis, weg,
bos, tak en hut
zijn de woorden
die de kinderen
aangeboden
krijgen. Letters: h, w, o, a en u.
Op de website van De Lindt kunt u de
woorden van veilig en vlot vinden om
samen met uw kind te oefenen.
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Oproep deelname
Carnavalsoptocht
Nu al? Ja!
Zie bijlage bij deze nieuwsbrief.

Naschools voetballen
voor meiden!
In de kerstvakantie vindt het 5x5
zaalvoetbaltoernooi weer plaats. We
hopen dat hier ook veel meiden aan mee
gaan doen!
Daarom organiseren we op 8 december
een naschoolse voetbal activiteit
voor enthousiaste meiden. Hier gaan we
jullie een leuke voetbaltraining geven
ter voorbereiding op het
zaalvoetbaltoernooi. Deze activiteit vindt
plaats in de gymzaal van basisschool De
Vuurvogel (Gymzaal de Fonkel) van 13:30
tot 14:30u.
Vind jij het leuk om mee te doen? Schrijf je
dan nu gratis in! Het is niet erg als je nog
niet kunt voetballen. Aanmelden kan op
www.jibbhelmond.nl.
En……aanmelden voor het
zaalvoetbaltoernooi kan ook al! Kijk op
www.jibbhelmond.nl voor meer informatie
en inschrijven.
Tot dan! Team JIBB

Bericht Gezins-en
jongerencoaches
Op de prikborden vindt u een
aankondiging voor een interactieve avond
op 11 december met gastspreekster
Hanneke Poot. Het onderwerp is: Wat
vaders van moeders kunnen leren en
andersom.
Hanneke zal op een deskundige en
humoristische manier vertellen over de
ontwikkeling van kinderen tot 12 jaar en
hoe jongens en meisjes op een andere
manier leren.
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Cursussen de Zorgboog
a) Maandag 4 december 2017 start de
Zorgboog met de training Mindfulness
voor jonge ouders.
Mindfulness richt zich met name op
ouders/verzorgers met (jonge) kinderen.
Hoe kunnen zij rust vinden binnen hun
gezin?
Momenten van inspanning vragen om
momenten van ontspanning. Maar
wanneer en hoe?
Hoe kun je leren om naar je lichaam te
luisteren en om zo bewuster met jezelf en
je omgeving om te gaan? (zie ook de
folder op de prikborden)
Voor meer informatie of aanmelden neem
contact op met Cursussen en Diensten de
Zorgboog via telefoonnummer
0492 - 504821 | 06-42285364
b) In de basiscursus Waarde(n)vol
communiceren met je kind krijg je
handvatten om de eindeloze
uitdagingen van het opvoeden aan te
kunnen.
In vijf lessen van twee 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 en zo
afspraken maken dat iedereen zich er aan
houdt.
Voor meer informatie over Waardenvol
communiceren met Kinderen kun je een
mail sturen naar
cursussendiensten@zorgboog.nl of
telefonisch contact met ons opnemen via
telefoonnummer 0492-504821
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