Tweewekelijks bulletin
van de Wilhelminaschool
Nr. 1 - 29 augustus 2019
bulletin@wilhelminaschool.nl

Informatie en nieuws over en van school
Welkom in het nieuwe schooljaar, welkom in het vliegtuig!
Directie/Redactie
De zomervakantie zit er weer op en inmiddels is het Wilhelmina-vliegtuig alweer het nieuwe schooljaar
ingevlogen. We hopen dat jullie allemaal een goede start hebben gemaakt en dat jullie een mooi
schooljaar en/of een mooie vlucht tegemoet gaan. Een nieuwe reis met mogelijk een nieuwe
piloot/pilote, andere medepassagiers erbij in de klas. Heel veel plezier en succes allemaal!

Een speciaal welkom aan onze nieuwe leerlingen met hun ouders/verzorgers!
Groep 1:
Anne-Fleur Ekkers, Olivia Smulders, Bo van Diemen, Suus van Buël, Dominik de Groot,
Kerem Arici, Julius van Dijk, Baran Erdogan, Luuk van Ballegooijen, Safwan Ajouaou,
Skip Hensing, Boris vd Laak, Casper Schippers, Vic Thijssens, Mees van Gennip, Julia
vd Heyden, Yuri vd Cruyssen, Fay Slooten, Mees vd Reek, Sara Pennings, Semih
Tomak, Luca van Leipsig, Yigit Sevim, Aymee Peeters, Rana Tetik, Tilda de Grunt en
James van Gogh.
Groep 4:
Roos van Ballegooijen
Groep 5:
Ryan van Veghel, Joep van Ballegooijen, Julian Bakker en Cas Wolterbeek
Groep 6:
Imran Mahire en Liv Teeuwen
Groep 7:
Alex Coelman
Vriendelijk verzoek
Administratie en directie
In de envelop, die jullie de 1e schooldag hebben ontvangen, zat veel informatie en enkele in te vullen
formulieren.
Een vriendelijk verzoek om de formulieren van “de activiteitenbijdrage” en “het overblijven” m.b.t. dit
schooljaar zo spoedig mogelijk ingevuld te retourneren bij de administratie en/of de directie. Dit in
verband met een goed overzicht bij o.a. het overblijven.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Juf Annemieke met vervroegd pensioen.
Juffrouw Annemieke
Op 1 september a.s. ga ik na (bijna) 41 jaar met vervroegd pensioen en ga ik dus de
Wilhelminaschool verlaten. Gedurende deze jaren heb ik in alle groepen van de basisschool als
leerkracht gewerkt. De laatste 9 jaar ook als Intern Begeleider van de onderbouw.
Wat heb ik veel kinderen mogen begeleiden!!
Het mooie van leerkracht zijn, is dat je naast het aanbieden van leerstof, intensief contact hebt met
de kinderen in de groep en je samen een band opbouwt. Het is en blijft bijzonder om te zien hoe
kinderen zich ontwikkelen. Als Intern Begeleider heb ik veel kinderen geobserveerd en samen met de
leerkracht en ouders naar mogelijkheden en oplossingen gezocht. Dit was waardevol en uitdagend
werk en heel prettig om te doen.
Ik heb met veel collega’s mogen samenwerken. Met sommigen kort, met anderen jarenlang en
intensief. Dit zal ik zeker in de toekomst gaan missen.
Ik stop nu met mijn professionele leven. Dit zal wennen zijn, omdat het werken op de Wilhelmina ook
het “ritme” van mijn leven was.

Nu ga ik meer tijd besteden aan familie, vrienden en hobby’s, maar de Wilhelminaschool zal ik nooit
vergeten!
Bedankt voor de mij geboden kansen, het vertrouwen en alle fijne contacten door de jaren heen.
Ik kijk met voldoening en trots terug op een mooie en lange tijd van werken op onze school, met veel
lieve kinderen en vele fijne collega’s en ouders.
Even voorstellen…
Zoals u wellicht al gehoord heeft, zijn er een aantal nieuwe leden aan het
Wilhelminaschool team toegevoegd. Eén van die ‘nieuwelingen’ ben ik. Mijn naam
is Marijke van Roij en ik ben de nieuwe intern begeleider van de middenbouw. Ik
ben 31 jaar oud en woon in Eindhoven.
Na het afronden van de PABO heb ik me gespecialiseerd in o.a. Autisme, pesten en
TOS (taalontwikkelingsstoornis) door het volgen van nascholing. Sinds twee jaar
mag ik mezelf gedragsspecialist en begeleider passend onderwijs noemen (Master
EN).
Mijn eerste baan in het onderwijs was als individueel leerlingbegeleider op een
basisschool in Nicaragua. Na deze prachtige ervaring, heb ik voornamelijk in het
speciaal onderwijs gewerkt. Zowel in het voorgezet speciaal onderwijs (VSO), als
op een school voor cluster 4 onderwijs (SO) en in het speciaal basisonderwijs (SBO).
Ik kijk heel erg uit naar de samenwerking met mijn nieuwe collega’s en natuurlijk met jullie als
ouders.
Mijn naam is Anneke Dekkers en met ingang van dit schooljaar kom ik
meedraaien in het IB-team van de Wilhelminaschool, als IB-er van de
onderbouw.
Al weer enige jaren geleden ben ik afgestudeerd aan de PABO en daarna heb
ik op veel verschillende scholen en in veel verschillende groepen als leerkracht
gewerkt. In deze jaren heb ik me onder andere verdiept in begaafdheid en
vanuit deze invalshoek heb ik leerlingen, ouders en scholen begeleid wanneer
leerlingen vast dreigden te lopen op school.
De laatste jaren heb ik dit werk als zelfstandige verricht en in dit werk heb ik
me steeds bewogen op het grensvlak tussen zorg en onderwijs en dat is soms
een wat lastig gebied! Omdat ik sterk geloof dat veel problemen voor leerlingen voorkomen kunnen
worden in een sterk team, in goede en nauwe samenwerking met ouders en andere betrokkenen, ben
ik erg blij met de kansen die de Wilhelminaschool biedt. Ik hoop de komende tijd met iedereen goed
kennis te maken en kijk uit naar een goede samenwerking!
Hallo, mijn naam is Gerard Reniers en ik woon in Helmond met mijn vriendin
Anika en ons dochtertje Abby.
Ik heb ruim 18 jaar ervaring als (kleuter-)leerkracht en ben dit jaar met veel
plezier gestart in groep 2A samen met juf Sanne.
Ik ben er op maandag, donderdag en vrijdag.
Naast mijn werk als leerkracht ben ik eigenaar van atelier Hatseflats in
Helmond.

Gevonden voorwerpen/kleding/schoenen (laatste oproep!!!)
Team
In de grote hal liggen gevonden voorwerpen uitgestald. Ze zullen hier nog
blijven liggen t/m volgende week vrijdag 6 september. Daarna gaat alles
wat nog is achtergebleven naar een goed doel. Dus kijk even of je iets mist
aan kleding, broodtrommel, schoenen, fruitbakje, handdoek…er ligt nog
best veel.

Werkzaamheden op school (binnenzijde)
Bestuur en directie
Zeer waarschijnlijk is het jullie opgevallen, dat er in de zomervakantie hard gewerkt is aan de
binnenzijde van de school. In het gebouw van de groepen 7 en 8 is de volledige vloer vernieuwd
(voorzien van een nieuwe bovenlaag). Tegelijkertijd is ook de vloer bij groepen 2, de kleine hal en de
gang in zijn geheel vervangen.
Vóór de zomervakantie was reeds één van de oude lokalen (één groep 3) rigoureus aangepakt en nog
in de vakantie zijn de diverse bedrijven al begonnen aan het tweede lokaal (2e groep 3). Die is nu ook
gereed en lokaal drie (één van de groepen 4) is momenteel aan de grote beurt toe. Zo zullen
vervolgens ook de lokalen van de groepen in de lange gang één voor één onder deskundige handen
vallen. Om één en ander logistiek te verwezenlijken zitten de kinderen van de groep, die aan de beurt
is, ongeveer zo’n 2 weken in het noodlokaal bij de hoofdingang.
Met grote dank voor ieders flexibiliteit, inzet en geduld!
Parkeren rondom school Bachlaan (verkeerswerkgroep)
Directie
Met het begin van het nieuwe schooljaar willen we alle
ouders/verzorgers erop wijzen dat parkeren enkel is
toegestaan daar op de plekken waar het mag. Er zijn in de
Bachlaan en Mozartlaan stukken waar een parkeerverbod
van toepassing is. Houd daar rekening mee! U riskeert
anders een boete.
N.B. Rectificatie:
In de brief van de verkeerswerkgroep (envelop 1e
schooldag) stond één naam, van een verkeersouder,
verkeerd geschreven. Imran Landheer moet zijn Iman
Landheer. Met excuses.

Typecursussen
Hebben jullie of heeft één van jullie kinderen interesse in een typecursus. Dat kan. Diverse aanbieders
hebben informatie c.q. folders ter beschikking gesteld. Op te halen bij onze administratie.
Vakantierooster, studiedagen en vrije dagen schooljaar 2019-2020
Alle groepen (1 t/m 8)
Studiedag, alle kinderen vrij
Herfstvakantie
Sinterklaas, alle kinderen vrij
Kerstvakantie
Carnaval
2e Paasdag
April/meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Studiedagen, alle kinderen vrij
Zomervakantie
Groepen 1 en 2 extra vrije dagen
Vrije dag groep 1 en 2
Vrije dag groep 1 en 2
Vrije dag groep 1 en 2
Vrije dag groep 1 en 2
Vrije dag groep 1 en 2
Vrije dag groep 1 en 2
Vrije dag groep 1 en 2

Vrijdag 27 september 2019
Zaterdag 12 oktober t/m zondag 20 oktober 2019
Vrijdag 6 december 2019
Vrijdag 20 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020
Maandag 13 april 2020
Zaterdag 18 april t/m zondag 3 mei 2020
Donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020
Maandag 1 juni 2020
Dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni 2020
zaterdag 11 juli t/m zondag 23 augustus 2020
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

6 november 2019
18 december 2019
29 januari 2020
19 februari 2020
25 maart 2020
15 april 2020
24 juni 2020

Maandvieringen 2019-2020 (planning)
Groepen
Groepen
Groepen
Groepen
Groepen
Groepen
Groepen
Groepen

1
4
6
5
2
7
3
8

Woensdag 9 oktober
Vrijdag 1 november
Woensdag 20 november
Vrijdag 6 maart
Woensdag 1 april of vrijdag 3 april
Woensdag 15 april of vrijdag 17 april
Woensdag 20 mei
Woensdag 8 juli

Informatie en nieuws buiten de school
Beweegtuin Vitaliek
JIBB (Joes Berkers)

Heilig Vormsel
Parochie Heilige Damiaan de Veuster
De kinderen uit de groepen 8 kunnen ook dit jaar meedoen aan de voorbereiding op het Heilig
Vormsel: (belangrijke data)

Informatieavond (ouders en kinderen): donderdag 12 september 20:00 uur Luciakerk, Mierlo-Hout

Aanmeldingsviering: zaterdag 9 november 19:00 uur Luciakerk

Vormselviering: zaterdag 16 november 19:00 uur Luciakerk
Contact (vragen c.q. opgeven):
diakenschpens@damiaanhelmond.nl (06-15690059)
p.nacinovic@dlmedia.nl (06-52032507)
Urban Matterz 2019
JIBB (Joes Berkers)
Op zondag 22 september gaat de 5e editie van Urban
Matterz plaatsvinden. Op deze dag zijn er diverse Urban
sports & culture activiteiten te zien en te beoefenen. Er zijn
zowel workshops als demo’s en er is zelfs een NK Miniramp
van Skateboard Federatie Nederland. Daarnaast zijn alle
onderdelen vrij toegankelijk op de tijden die niet ingevuld
zijn met workshops of demo’s. Er is dus genoeg te zien en
te doen op gebied van sport! Zowel voor jongeren,
volwassenen, maar ook kids vanaf 4 jaar is het mogelijk om
voor diverse workshops of challenges in te schrijven! Check
www.urbanmatterz.nl/urbansports voor meer info.

Annatheater gratis proefles!
Lavina Germano
Altijd al eens op de planken willen staan om te zien of er een acteur in je schuilt? Op woensdag 4
september beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom gratis een proefles volgen!
De lessen worden vanaf 4 september op woensdagen en donderdagen gegeven.
Jeugtheaterschool Annatheater won de prijs van beste toneelstuk en beste acteur op het Kicke Festival
Eindhoven 2019 en een Brabantse theaterprijs 2016)
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288. Voor lestijden:
www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool.
Annatheater presenteert: “Yvonne, Prinses van Bourgondië.”
Elf acteurs spelen het toneelstuk "Yvonne, Prinses van Bourgondië". Absurd en ontroerend toneel.
De kroonprins wandelt in het park en vindt het leven saai. Dan ziet hij Yvonne. Ze is lelijk, volgens
haar tantes stroomt haar bloed te traag. De prins besluit direct met haar te trouwen. Niet uit liefde,
maar omdat hij iedereen, en vooral zijn ouders, op de zenuwen wil werken. Yvonne zwijgt en kijkt.
Het hele hof is in shock. Ieders ware aard komt naar boven en oude geheimen worden ontsluierd.
Als je anders bent en anders doet hoor je er niet bij en moet je weg. Hoe kunnen ze zich in godsnaam
ontdoen van prinses Yvonne?
Geschikt voor de bovenbouw van het Basis Onderwijs!
Regie: Lavínia Freitas Vale Germano
Spel: Pepijn van den Berg, Kayla Bott, Rubén-Fernando Vargas Domínguez, Caroline van Gemert, Bart
de Groot, Eva van Hemert, Fenne Kusters, Tara Matic, Enna Miličević, Joy Strijbosch, Mosa Veldhuizen
Data: zaterdag 28 en zondag 29 september, vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019
Tijden: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur
Entree: kinderen/jongeren € 8,00, volwassenen € 10,00 kaarten:www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 06-28104333
Hockey, iets voor jou?
Op 8 september tijdens de ‘Jibb+ start sportseizoen’ staan de deuren van HC
Helmond weer open voor kinderen die eens willen kennismaken met hockey.
Er wordt een workshop gegeven en kinderen van alle leeftijden zijn welkom! Ook
voor de allerjongsten (kinderen vanaf 4 jaar) biedt HC Helmond de mogelijkheid
om kennis te maken met hockey. Dit gebeurt elke zaterdagochtend in
spelletjesvorm op de club. Voor deze Funkey groep zijn er nog steeds plaatsen
beschikbaar, dus schrijf je snel in! Aanmelden kan via funkey@hchelmond.nl.
Andere vragen met betrekking tot de jongste jeugd kunt u mailen naar
jongstejeugd@hchelmond.nl

