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Informatie en nieuws over en van school
Bulletin
Redactie
Nogmaals wil ik ouders/verzorgers, docenten, leerlingen en begeleiders op school vragen om meer
input voor het bulletin. Ik weet dat er ook al veel via het ouderportaal gecommuniceerd wordt, maar
ben je een keer met je klas buiten school geweest d.m.v. activiteit, of heb je als ouder een oproep die
je wilt plaatsen, of wil je gewoon een keer een stukje geplaatst hebben in het bulletin, dat kan en mag
altijd! Lever het aan op bulletin@wilhelminaschool.nl

Uitslag tevredenheidspeiling leerlingen 2019
Team
Om te weten en te meten wat onze klantjes (de kinderen), onze klanten (de ouders) en onze
medewerkers (team) vinden van de school, is het gebruikelijk en interessant om de tevredenheid
regelmatig te peilen. Voor de leerlingen eenmaal per twee jaar en voor de ouders en medewerkers
eenmaal in de 4 jaar.
Via bureau “Scholen met Succes” hadden wij in 2017 tevredenheidspeilingen uitgezet. Eén bij de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8, één bij alle ouders en één bij de medewerkers. Alle drie de
peilingen leverden in 2017 cijfers op, waar we in het algemeen met zijn allen trots op mochten zijn.
Het rapportcijfer van de leerlingen voor de school kwam in 2017 uit op een gemiddelde van 8,45
(landelijk 8,10), ouders 7,84 (landelijk 7,57) en medewerkers 7,67 (landelijk 7,66).
Eind vorig schooljaar hebben we bij de leerlingen opnieuw hun meningen gepeild. Alhoewel zij in 2017
de school al hoog waardeerden, kwam het gemiddelde in 2019 nog een stukje hoger uit. Zij gaven de
school een waardering van 8,64 (landelijk 8,09). Natuurlijk – overbodig eigenlijk om te melden – zijn
wij met deze uitslag héél erg tevreden.
Berichten van het Bestuur
Bestuur
Tijdens de 1e bestuursvergadering van dit schooljaar hebben het bestuur en de directie de volgende
zaken de revue laten passeren:

Evaluatie afgelopen schooljaar van alle zaken w.o. het grote aanbod aan te bespreken zaken, de
gelopen juridische procedures, de genomen besluiten en natuurlijk het traject richting een IKC.

Voor komend jaar zijn de volgende drie belangrijke speerpunten:

o
o
o


Het te vormen IKC (uitgangspunt start januari 2020)
Het te vormen nieuwe Bestuursmodel
Meer aandacht voor de visie op onderwijskundige ontwikkelingen/primaire
proces.

De jaarlijkse overlegvergadering van Bestuur/MR is gepland op dinsdag 18 februari

Onveilige verkeerssituatie Julianalaan
Directeur
Al enige tijd zijn een ouder (tevens wonend in de Julianalaan) en school met de Gemeente Helmond in
overleg over de onveilige totale situatie in de Julianalaan. Al vele oplossingen zijn gezamenlijk
bedacht, bekeken en tevens financieel door de Gemeente gewogen. Het meest veilig m.b.t. het
oversteken van de Julianalaan (op de huidige plaats) is de oplossing met voldoende
verkeersbrigadiers. Probleem is echter, dat er zich geen nieuwe ouders/verzorgers aanmelden om – al
is het maar één keer per week – als brigadier te helpen. Op dit moment is er zelfs een tekort van zo’n
10 brigadiers!! Ongelooflijk, want het gaat om de veiligheid van de overstekende kinderen bij de
Julianalaan.
Als er géén brigadiers bij komen, zal het begeleid oversteken aldaar helaas zéér waarschijnlijk
stoppen. Veilig oversteken kan dan nog bij de verkeerslichten aan beide uiteinden van de Julianalaan.
Dus, noodkreet: Verkeersbrigadiers gezocht!!! “VOOR DE VEILIGHEID VAN UW KIND”
Verkeerswerkgroep
De dagen worden korter, dus is het nog belangrijker veilig over te kunnen steken. We blijven dringend
op zoek naar een aantal ouders, die zich willen aansluiten als verkeersbrigadier om de kinderen en
hun ouders veilig en snel te laten oversteken bij de Julianalaan.
We hebben dringend hulp nodig op:
Dag:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
donderdag

Tijdstip:
15:15 - 15:30 uur
08:15 - 08:30 uur
12.30 - 12.45 uur
08:15 - 08:30 uur
15.15 - 15.30 uur

Aantal:
2 personen
2 personen
2 personen
2 personen
2 personen

Je kunt je natuurlijk ook aanmelden voor een andere dag, zodat je elkaar af kunt wisselen of als
reserve, indien we vast zitten om welke reden dan ook.
Geef dan even aan op welke dagen en tijdstippen je eventueel beschikbaar zou zijn.
Op dit moment bestaat de verkeersbrigade vooral uit ouders van kinderen uit de middenbouw en
bovenbouw. Juist ook ouders uit de onderbouw willen we oproepen zich aan te melden.
In de tijd dat u aan het brigadieren bent kunnen uw kinderen in hun klas blijven. Uit ervaring blijkt dat
dit de kinderen zeer goed bevalt! Meld u snel aan, dan kunnen we er samen voor zorgen dat we het
gehele schooljaar weer een goede bezetting hebben van de verkeersbrigadiers.
Om enorm trots op te zijn! Daar wil je toch bij horen als ouder!!! Het kan nog steeds, dus meld je aan
bij: Jurgen Wilms email: j.wilms6@chello.nl of 0654291884 of info@wilhelminaschool.nl

Kasten over voor een spotprijsje
Directie
In de hal staan – na enige interne verhuizingen en opknapbeurten – een aantal kasten, die wij niet
meer nodig hebben. Als je interesse hebt, laat het Freddy weten. Voor € 5,00 per stuk zijn ze te
behoeden van de container en krijgen ze bij jullie een “nieuw” leven. Maten: 94 x 84,5 x 43 (hoogte,
breedte, diepte)

Vakantierooster, studiedagen en vrije dagen schooljaar 2019-2020
Let op! In vergelijking met het reeds gecommuniceerde schema (vorige bulletin) zijn toegevoegd
maandag 4 en dinsdag 5 mei als extra vrije dagen voor de kinderen. Dinsdag 5 mei i.v.m. 75 jaar
bevrijding (al heel veel mensen vrij). Eén dag naar school na de april/meivakantie en vervolgens weer
een dag vrij vonden wij niet in het belang van de kinderen. Vandaar, maandag 4 mei de kinderen vrij.
Alle groepen (1 t/m 8)
Studiedag, alle kinderen vrij
Herfstvakantie
Sinterklaas, alle kinderen vrij
Kerstvakantie
Carnaval
2e Paasdag
April/meivakantie
Extra dagen vrij
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
Maandag 4 en dinsdag 5 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
Jeugddisco Stiphout
Astrid Raaymakers
Vrijdag 13 september is het weer zover: Disco in 't
Aambeeld in Stiphout, ingang Kloosterstraat. Dit
keer met als thema: Glow in the Dark!
Dresscode: Witte kleding en/of neon kleuren!
Kinderen vanaf groep 5 tot en met groep 8 zijn
weer van harte welkom vanaf (LET OP) 19.30 tot
21.30 uur.
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
Be there en laat je verrassen!
H2O organiseert op 28 september op het terrein van
Theater het Speelhuis i.s.m. Het Speelhuis en de
gemeente Helmond een speciale H2O ‘Feel Free’ editie
in het kader van 75 jaar Bevrijding Helmond. Vrijheid
moet gevierd worden en dat doen we samen met alle
Helmonders, jong en oud, tijdens ons gezellige
festival! Kom je ook? Om 15.00u start het (straat)
theater programma met speciale acts voor de
kinderen. De toegang is gratis!

Helmond is 75 jaar vrij in september 2019 en dat wordt gevierd middels allerlei activiteiten
voor jong en oud
In september 2019 is het precies 75 jaar geleden dat Helmond bevrijd is van de Duitse bezetting. In
het kader van de 75ste bevrijdingsviering worden er allerlei activiteiten/evenementen georganiseerd in
Helmond. Kijk voor meer informatie over de activiteiten op: www.helmondvrij.nl.
De 75ste bevrijdingsviering wordt op 28 september afgesloten met een bevrijdingseditie van het H2Ofestival genaamd H2O Feel Free. Dit evenement is vrij toegankelijk. Dit festival start met een
programma voor kinderen met allerlei bevrijdingsspellen, waaronder: een speurtocht, een
memoryspel, de bevrijdingsvlag bemachtigen via een race op de hindernisbaan en een kennisquiz over
een legervoertuig. Bij het succesvol afronden van alle bevrijdingsspellen, ontvangen de leerlingen een
heuse bevrijdingsmedaille. Het programma is daarmee een goede combinatie van leuk en educatief!

Gezins-en jongeren coach
Gemeente Helmond
Wie zijn wij?
Wij zijn het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor jullie namens alle gezins- en
jongerencoaches van de gemeente Helmond. We bestaan uit een team van 5 medewerkers: Bilal
Aazzaoui, Nicole Dekker, Lies Geurts, Wendy Bergman en Lenneke Roks. Wij zijn ervaren gezins- en
jongerencoaches binnen de gemeente Helmond.
Wat doen we? U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien, gedrag van
kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen hebben bijvoorbeeld
betrekking op slapen, eten, regels, het bevorderen van wenselijk gedrag, nieuwe vaardigheden
aanleren, omgaan met ongewenst gedrag, het versterken van de band of communicatie tussen ouders
en kind/jeugdige, zelfstandig wonen etc. Naast bovengenoemde vragen kunt u ons benaderen voor
andere vragen rondom zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over het inschakelen van gespecialiseerde
hulpverlening, gezondheid, geldproblemen, problemen rondom scheiding, mantelzorg, vervoer, rouw
en ga zo maar door. Wij zorgen er voor dat uw vraag, als wij deze zelf niet kunnen beantwoorden, bij
de juiste persoon terechtkomt.
Mocht u graag in contact komen met een vraag, voor advies of om ergens over sparren bel ons
vooral! Contactgegevens: 14-0492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m
vr 08.30-17.00 uur).

Piep zei de muis en Vingers uit je oren
Lev-groep
Binnenkort start LEV met 2 groepstrainingen: Op 19 september start Piep zei de muis (voor
kinderen van 4-8 jaar). Er kunnen allerlei zaken spelen in een gezin die veel stress opleveren. Denk
aan ruzies, scheiding, psychische en/of verslavingsproblematiek, ziekte of geweld. Ouders hebben veel
aan
hun hoofd en de kinderen vangen veel spanningssignalen op. Ze voelen zich schuldig, worden stiller,
drukker, boos of onzeker of hebben juist moeite zich te uiten.
PIEP zei de muis is een training die zowel de kinderen als de ouders ondersteunt zodat ze beide beter
met de thuissituatie om kunnen gaan en de kinderen veilig(er) op kunnen groeien.
Met vragen kun je contact opnemen met Marissa Spijkerman marissa.spijkerman@levgroep.nl / 06 14
89 02 83 Aanmelden via: bit.ly/lerenmetlev-piepzeidemuis
Op 4 oktober start Vingers uit je oren (voor kinderen vanaf 8 jaar) Sommige kinderen maken van
dichtbij mee dat hun ouders veel ruzie maken, elkaar met weinig respect behandelen en soms zelfs
fysiek pijn doen. Zij hebben vaak langdurig last van deze onveilige situatie, ook al laten ze dit niet
altijd merken. Met creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken
gedurende de training, beginnen kinderen op ontspannen wijze met het verwerken van hun emoties
en leren zij weerbaar te zijn in de toekomst.
Met vragen kun je ook hier contact opnemen met Marissa Spijkerman
marissa.spijkerman@levgroep.nl / 06 14 89 02 83
Aanmelden kan via: bit.ly/lerenmetlev-vingers
Dansvereniging X-perience
Zit jij in groep 1 t/m 8 en houd jij van dansen? Dan is dansen bij DV X-perience misschien wat voor
jou! Ik realiseer me dat de flyer qua tekst niet heel duidelijk overkomt, vandaar dat ik kort even
aangeef wat erop staat. Er wordt getraind op dinsdagavond in `t Brandpunt in Brandevoort en op
dinsdag en donderdagavond in de Geseldonk in Mierlo-Hout vanaf 17.30 uur. Voor meer informatie
kunt u mailen naar secretaris@dvxperience.nl of loop even binnen op een van de trainingsavonden.

