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Agenda
Ma

13 mei

Ellen afwezig

Di

14 mei

Wo

15 mei

14.15-15.30u Spreekuur Gezins-en
jongerencoach
Groepen 7/8 Technobil en Robotvoetbal op
Sportpark De Beemd Mierlo-Hout
08.30u Luizen controle
11.00-12.30u TaLindt

Do

16 mei

Vrij

17 mei

Studiemiddag voor het Team

Ouderportaal
Het is zo ver…….
De komende weken begint de aangekondigde overgang richting het ouderportaal. In de
tevredenheidspeilingen is o.a. aangegeven dat de communicatie over de school beter zou
kunnen. Volgens ons is de overstap naar het ouderportaal hiervoor een grote stap in de
juiste richting.
Alle kinderen krijgen vandaag een brief mee waarop alle informatie staat die u nodig heeft
om aan te melden. Mocht u vragen hebben, kunt u altijd bij de leerkracht terecht!
De komende weken zullen we langzaamaan het oude helemaal gaan loslaten en ons steeds
meer gaan richten op dit nieuwe medium.

TaLindt
Komende woensdag gaan we weer van start met onze TaLindt workshops.
De kinderen hebben weer kunnen kiezen uit allerlei gave, interessante en leerzame
workshops. Hartelijk dank aan alle ouders en vrijwilligers die dit samen met ons mogelijk
maken! Zonder jullie was dit niet gelukt! We gaan er weer onvergetelijke momenten van
maken.

Herinnering inschrijving vierdaagse
Vorige week heeft er in de nieuwsbrief een aankondiging gestaan voor de
wandelavondvierdaagse. Tot nu toe hebben er nog weinig mensen gereageerd. Denkt u
eraan om uw kind(eren) hiervoor aan te melden. Dit kan nog t/m a.s. donderdag 16 mei.
Een inschrijfformulier heeft u destijds als bijlage ontvangen, maar is ook te verkrijgen bij de
administratie. Loopt allen mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd 
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Luizenpluizen
Afgelopen woensdag 8 mei is de luizen controle niet doorgegaan in verband met te weinig
ouderhulp. Daarom is er nu a.s. woensdag 15 mei een controle. Een vriendelijk verzoek om
uw kind op deze dag geen ingewikkeld kapsel te geven en ook geen gel en dergelijke in het
haar te doen. Dit vergemakkelijkt het werk van de ouders die de controle doen.

Spreekuur fysiotherapie
Vanaf juni hebben we een inloopspreekuur op school. We komen een aantal keer op
donderdagochtend van 8.00 uur -9.00u. De eerste keer dat we komen is donderdag 13 juni.
Dit spreekuur wordt gehouden in het kamertje van intern begeleider Trudy van de Kam.
Deze vindt u via de hoofingang aan uw rechterzijde. Als u vragen heeft over het bewegen of
over pijnklachten bij uw kind dan kunt u vrijblijvend binnen lopen ( samen met uw kind) voor
advies. Een aantal voorbeelden waarvoor u binnen kunt lopen zijn:









Uw kind heeft moeite in de gymles, beweegt houterig, weinig zelfvertrouwen
Uw kind heeft moeite met schrijven/ fijne motoriek
Uw kind heeft pijnklachten/ blessure bv in de knieën, rug, nek, voeten, hoofdpijn
Uw kind heeft weinig kracht
Het lukt niet met de zwemles, fietsen, strikken etc.
De houding van uw kind is zwak tijdens zitten, staan
Uw kind heeft last van plas en/of poepongelukjes
Uw kind is overgevoelig of juist ondergevoelig

Op onze site staan nog veel meer voorbeelden, dus mocht u twijfelen kunt u daar een kijkje
nemen. www.kfhv.nl
Tot dan!
Heidi Veldwijk
Winnie Bles
Suzan van der Waart
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--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners—
Gezins-en jongerencoach
Iedereen heeft weleens vragen over de opvoeding, de ontwikkeling en het gedrag van
zijn/haar kind. Soms vindt u het antwoord bij de mensen om u heen. En soms wilt u uw vraag
graag stellen aan een deskundige. In dit laatste geval kunt u terecht bij de Gezins-en
jongerencoaches van het de gemeente Helmond. Zij denken met u mee of verwijzen u naar
de plek waar u uw antwoord kunt vinden. De gezins- en jongerencoaches werken met een
frontoffice. U kunt contact met hen opnemen voor een korte vraag, wanneer u begeleiding
wenst te ontvangen van een gezins- en jongerencoach of wanneer u een indicatie nodig
heeft voor uw kind. De frontoffice is elke werkdag tussen 08.30u en 17.00u bereikbaar op het
nummer 14-0492 (optie 2). Ook kunt u met hen mailen via frontofficejeugd@helmond.nl.
Lenneke Roks is vanuit deze frontoffice aan onze school verbonden. Mocht u het prettiger
vinden iemand face-to-face te spreken, dan bent u welkom om bij haar binnen te lopen op
het spreekuur dat ze op onze school houdt. Dit zal zijn op dinsdag 14 mei van 14.15u tot
15.30u in het kleine kamertje in de teamkamer.

Jeugddisco
Vrijdag 24 mei is het weer zover: disco in 't Aambeeld in Stiphout, ingang Kloosterstraat. Dit
keer met als thema :

Kom in je mooiste pyjama en maak een gek
kapsel!
Kinderen vanaf groep 5 tot en met groep 8 zijn
weer van harte welkom vanaf (LET OP) 19.30
tot 21.30u. De toegang is € 1,00 per persoon.
Een consumptie kost € 1,70.
Voor meer informatie, zoals data van de
jeugddisco en het reglement, verwijzen we
naar www.jeugddiscostiphout.nl

Informatieavond GGD
Op dinsdag 14 mei organiseert de GGD Brabant-Zuidoost een informatieavond voor ouders
van kinderen die regelmatig in bed plassen. Meer informatie vindt u in de bijlage.
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FUNKey hockey proefles groep 1 en 2
Ben je (bijna) 4 of 5 jaar oud en vind
je het leuk om buiten te bewegen?
Kom dan 8 juni naar de FUNKey
introductie training!
Tijdens deze proefles doen we
allemaal leuke spelletjes waarbij
verschillende vormen van hockey
gebruikt worden. Dit is je kans om
alvast te ontdekken of hockey iets is
voor jou.
Aanmelden kan via
funkey@hchelmond.nl
Datum: 8 juni
Tijd: 09:30 – 10.30u
Locatie: HCHelmond op Veld C
Adres: Horst 27 in Helmond

Cursus Zorgboog
De Zorgboog start 15 mei aanstaande met de cursus Waardenvol communiceren. Deze
cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers met kinderen tussen 0 en 16 jaar. In de bijlage
leest u hier meer over.
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