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Informatie en nieuws over en van school
Trakteren in de klas
Team
Kinderen vinden het over het algemeen leuk om hun klasgenoten één keer per jaar, als zij jarig zijn,
te mogen trakteren. Daarnaast vinden wij het als team ook belangrijk om in een gezellige sfeer met
de hele groep de viering af te sluiten met een bescheiden traktatie. Daarbij zijn wel een aantal punten
van belang.

De inhoud van de traktatie is een
verantwoordelijkheid van de ouders.

NIET toegestaan zijn: kauwgoms, lolly’s en
cadeautjes.

De grootte van de traktatie moet zodanig
zijn dat het in één eetmoment op te eten is.
Dit is bij de bovenbouw de kleine pauze en
bij de onderbouw het einde van de viering in
de kring.

Het is en blijft ten slotte een aardigheidje.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft ten
aanzien van trakteren kunt u altijd terecht bij de betreffende leerkracht. Mocht u ijsjes willen
trakteren dan kunt u dit overleggen met meneer Freddy, hij heeft in de diepvries slechts plek voor één
klas.
Gezamenlijke bijeenkomst MR, Bestuur en Raad van Toezicht
Bestuur
Vorige week dinsdagavond 1 oktober hebben deze drie geledingen met elkaar kennis gemaakt,
meningen gedeeld en overleg gevoerd. Allereerst het bestuur met de RvT, toen bestuur – RvT – MR en
vervolgens bestuur met de MR. We hebben elkaar bijgepraat over de stand van zaken met betrekking
tot het IKC Wilhelmina, het beoogde nieuwe bestuursmodel en elkaars verdere speerpunten voor dit
schooljaar. Alles verliep in een prettige, positief kritische sfeer.
Gevonden voorwerpen
Team
De kist in het voorportaal ligt inmiddels weer aardig vol met
gevonden voorwerpen van de afgelopen tijd. Veel handdoeken
(achtergebleven na de gym), broodtrommels, winterjassen
noem het maar op. Kijk of u iets mist, kijk vervolgens bij de
“gevonden voorwerpen” en neem het s.v.p. mee naar huis!

Hoofdluiscontrole
Luizenpluizers
In de eerste week na de herfstvakantie zal er weer een
hoofdluiscontrole plaatsvinden. Het is belangrijk dat u in de vakantie
uw kinderen zelf controleert op hoofdluis. Behandel bij constatering
direct en informeer de leerkracht van uw kind op de 1e schooldag na
de vakantie. Voor meer informatie zie website:
https://www.rivm.nl/hoofdluis

Naschoolse activiteiten Bachlaan via Korein
Ilze van Thiel, teamleider
Hierbij tref je vijf aankondigingen voor naschoolse activiteiten aan. Naast alle BSO kinderen, mogen
ook andere kinderen van de Wilhelminaschool zich hiervoor opgeven.
1. Gaming en meer...
Ben jij een echte game expert? Weet jij bijvoorbeeld wanneer je te veel games speelt? Of wat het
verschil is tussen augmented en virtual reality? En hoe je dit kan combineren met spellen in real life?
Samen duiken wij in deze tech / gaming wereld en proberen wij 6 weken lang verschillende spellen,
kijken we door een virtual reality bril en voelen we ons even een echte e-sporter! Doe jij ook mee?
Voor wie:
Alle kinderen uit groep 5 t/m 8. Ook kinderen die geen gebruik maken van opvang bij Korein
kinderplein mogen aan deze workshop deelnemen!
Wanneer:
Vanaf maandagmiddag 4 november van 16.00 – 17.00 uur.
Alle data: 4, 11, 18 en 25 november, 2 en 9 december.
Waar:
De workshops vinden plaats bij Korein Kinderplein aan de Bachlaan 9 in Helmond.
Begeleiding:
De workshops worden gegeven door Jeffry van Geel, eigenaar van www.nwtv.nl en medewerker KSS.
Inschrijven:
U kunt uw kind inschrijven tot en met 21 oktober via onze website:
https://www.koreinkinderplein.nl/ontdek-meer/gaming-bachlaan
Kosten De kosten bedragen € 45,38 voor een reeks van 6 workshops (€ 7,56 per workshop). Kinderen
die via Korein Kinderplein deelnemen tijdens hun vaste opvangdag krijgen korting. Voor hen bedragen
de kosten € 36,30. U ontvangt van ons een factuur.
2. Kiekeboedanza
Voor wie:
Voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar
Wanneer:
vanaf woensdag 6 en vrijdag 8 november - 13.00 - 13.45 uur - Bachlaan
Aanmelden via:
https://www.koreinkinderplein.nl/ontdek-meer/kiekeboedanza-woensdag
https://www.koreinkinderplein.nl/ontdek-meer/kiekeboedanza-vrijdag
3. Musical en meer…
Droom jij ervan om op een podium te staan? Musical is voor iedereen
die zich op een theatrale manier wil uiten. In de lessen komen vrijwel
alle theatervormen aan bod, zodat de kinderen kennis kunnen maken
met het brede begrip “theater”. Hierbij kunt u denken aan:
theatersport (bekend van o.a. “De Grote Improvisatieshow”), mime,
elementair spel, teksttoneel, presentatie, zang, dans en nog veel meer!
Op het eind van de laatste sessie geven we een echte voorstelling! Dan
laten we aan alle ouders, opa's en oma's en vriendjes en vriendinnetjes
zien wat we geleerd hebben.
Voor wie:
Voor alle leerlingen uit groep 1 t/m 4. Ook kinderen die geen gebruik
maken van opvang bij Korein Kinderplein mogen deelnemen aan deze
workshop.
Wanneer:
Vanaf dinsdagmiddag 12 november van 16.15 – 17.00 uur.
Alle data: 12, 19 en 26 november, 3, 10 en 17 december.
Waar:
De workshops vinden plaats bij Korein Kinderplein aan de Bachlaan 9 in Helmond.
Begeleiding:
De workshops worden gegeven door Iris Rulkens, presentatrice en vlogger van ‘Business NL’ op RTL 7
en eigenaresse van musicalschool ‘Shine Productions’.
Inschrijven:
U kunt tot en met 27 oktober inschrijven via het online inschrijfformulier:
https://www.koreinkinderplein.nl/ontdek-meer/musical-bachlaan
Kosten De kosten bedragen € 45,38 voor een reeks van 6 workshops (€ 7,56 per workshop). Kinderen
die via Korein Kinderplein deelnemen tijdens hun vaste opvangdag krijgen korting. Voor hen bedragen
de kosten € 36,30. U ontvangt van ons een factuur.

4. Urban Dance
Urban Dance is letterlijk begonnen op straat, waar verschillende
mensen bij elkaar kwamen met ieder hun eigen dansstijl. Samen
brengen wij deze stijlen naar binnen, en wel op de dansvloer
van Korein Kinderplein! Verschillende dansstijlen komen aan
bod: van strakke naar vloeiende bewegingen en van langzame
beats naar uptempo moves. Veel bewegingen zijn te herkennen
van videoclips, tv of YouTube. De kinderen zullen in ieder geval
niet stilstaan! Ook werken we aan onze performance: de laatste
15 minuten van de laatste workshop blazen we alle ouders
omver met een adembenemend optreden.
Voor wie:
De workshop is voor alle kinderen uit groep 1 t/m 4. Ook
kinderen die geen gebruik maken van opvang bij Korein
Kinderplein mogen deelnemen aan deze workshop.
Wanneer:
Vanaf donderdagmiddag 14 november van 17.00 tot 18.00uur.
Alle data op een rijtje: 14, 21, 28 november, 12, 19 december
en 9 januari.
Waar:
De workshops vinden plaats bij Korein Kinderplein aan de Bachlaan 9 in Helmond.
Begeleiding:
De workshops worden gegeven door Aniek de Lange, docente Urban hiphop en streetdance.
Inschrijven:
Inschrijven kan tot en met 27 oktober via onze website op:
https://www.koreinkinderplein.nl/ontdek-meer/urbandance-bachlaan
Kosten De kosten bedragen € 45,38 voor een reeks van 6 workshops (€ 7,56 per workshop). Kinderen
die via Korein Kinderplein deelnemen tijdens hun vaste opvangdag krijgen korting. Voor hen bedragen
de kosten € 36,30. U ontvangt van ons een factuur.
5. Vloggen en meer…
In deze workshopreeks ga jij aan de slag om je eigen vlogs te maken en monteren! Kies elke week
een nieuw onderwerp zoals sport, gamen of beauty. Door verschillende theater- en
presenteeroefeningen ontwikkel je jouw vlog talent. Daarnaast kijken we het naar het effect van vlogs
op social media en wat je beter niet op internet kan plaatsen. En wat zijn nu eigenlijk die ‘perfecte
plaatjes’ die je online overal ziet? De laatste workshop geven we een ‘live’ presentatie.
Voor wie:
Voor alle kinderen van groep 5 t/m 8. Ook kinderen die geen gebruik maken van opvang bij Korein
Kinderplein mogen deelnemen aan deze workshop.
Wanneer:
Vanaf dinsdagmiddag 12 november van 17.00 – 18.00 uur.
Alle data: 12, 19 en 26 november, 3, 10 en 17 december.
Waar:
De workshops vinden plaats bij Korein Kinderplein aan de Bachlaan 9 in Helmond.
Begeleiding:
De workshops worden gegeven door Iris Rulkens, presentatrice en vlogger van ‘Business NL’ op RTL 7
en eigenaresse van musicalschool ‘Shine Productions’.
Aanmelden
Inschrijven:
Tot en met 27 oktober via het online inschrijfformulier: https://www.koreinkinderplein.nl/ontdekmeer/vloggen-bachlaan
Kosten De kosten bedragen € 45,38 voor een reeks 6 workshops (€ 7,56 per workshop). Kinderen die
deelnemen tijdens hun vaste opvangdag krijgen korting. Voor hen bedragen de kosten € 36,30. U
ontvangt van ons een factuur.

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)
Herfstvakantie
Sinterklaas, alle kinderen vrij
Kerstvakantie
Carnaval
2e Paasdag
April/meivakantie
Extra dagen vrij
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Studiedagen, alle kinderen vrij
Zomervakantie

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

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

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

4
6
5
2
7
3
8

Vrijdag 1 november
Woensdag 20 november
Vrijdag 6 maart
Vrijdag 27 maart
Woensdag 15 april of vrijdag 17 april
Woensdag 20 mei
Woensdag 8 juli

Informatie en nieuws buiten de school
Waarde(n)vol communiceren met kinderen
Zorgboog Elle van Esch
In deze interactieve cursus krijg je handvatten om de eindeloze uitdagingen van het opvoeden aan te
kunnen. In 5 lessen van 2 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.
Enkele uitspraken van cursisten:
· Is het echt nodig om zoveel regels en eisen te stellen aan mijn kind. Ik weet nu hoe het moet om
mijn kinderen zelf mee te laten denken en om ze ruimte te geven.
· Het verschil van ontwikkeling tussen jongens en meisjes was een echte eye-opener voor mij.
· Ik heb meer inzicht gekregen wat je bij welke leeftijd kunt verwachten van een kind.
· Herkenbaar om het verschil tussen jongens en meisjes te zien. Dit gaf me vertrouwen.
· Ik wist niet dat kinderen pas vanaf een jaar of 9 zich kunnen inleven in anderen.
· De handvaten die ik kreeg om oplossingsgericht en positief te communiceren hebben een goede
uitwerking op mij en mijn kinderen
· Door de cursus waardevol communiceren is de sfeer thuis verbeterd,
· Door open vragen te stellen krijg ik veel meer informatie van mijn kind.
· Ik kan beter achterhalen wat mijn kind dwarszit.
Waardenvol communiceren start woensdag 23 oktober 2019 om 20:00 uur in Helmond.
(23 en 30 oktober, 6, 13 en 20 november 2019)
Inwoners van de gemeente Helmond krijgen in verband met subsidie korting op de cursus. Zij betalen
€ 40 per persoon. Woon je niet in Helmond, maar ben je wel lid van Zorgboogextra, dan betaal je €
127. Ben je geen lid van Zorgboogextra? Dan betaal je € 140.
Voor aanmelden of 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.

Disco Stiphout (groepen 5 t/m 8)
Vrijdag 11 oktober is het weer zover: disco in 't Aambeeld in Stiphout, ingang Kloosterstraat.
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

2ehands kinderspeelgoed & kleding beurs
Wanneer: zondag 20 oktober a.s.
Tijd: van 11.00 uur tot 15.00 uur
Waar: In wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 123, Helmond
ENTREE GRATIS!
(Geen tafels meer vrij)
Voor meer informatie bel of app Miranda 06-22901053 of Anita 06-10139067
Like ons facebookpagina : kinderkleding/speelgoed om op de hoogte te blijven.

Filmavond voor het goede doel
Renske Proost
Op initiatief van de Unie van Soroptimistclubs en in samenwerking met Stichting Free a Girl wordt op
Wereldmeisjesdag in ruim 30 bioscoopzalen in Nederland de film Sold getoond.
Op 11 oktober draait de film ook in De Cacaofabriek in Helmond. Inloop vanaf 18.30u waarna de film
start om 19.00u. Kaarten á €12,50 inclusief welkomstdrankje, zijn te bestellen bij Lieke Spierings
(Abel, groep 2), Renske Proost (Liv, groep 3), Noor van Oorschot (Felix, groep 6 en Guus, groep 8) en
Corien Wallace (Charlotte, groep 7)
De opbrengst van de film gaat, dankzij De Cacaofabriek, volledig naar het project School for Justice
van Stichting Free a Girl.
De film Sold gaat over een 13 jarig meisje uit Nepal die onder valse voorwendselen verkocht wordt
aan een bordeel in India. Een aangrijpend drama over hoe het met 1.2 miljoen zeer jonge meisjes in
India gesteld is. En dat terwijl de daders zelden worden bestraft.
Soroptimisten zetten zich in voor de positieverbetering van meisjes en vrouwen wereldwijd. Free a Girl
bevrijd meisjes uit bordelen en geeft ze met opleidingsprogramma School for Justice een nieuwe
toekomst. De meisjes worden opgeleid tot advocaat, rechter, journalist, politieagent of
maatschappelijk werker. De Soroptimisten hopen samen met Free a Girl wereldwijd tien scholen
mogelijk te maken en daarmee de straffeloosheid aan te pakken.
Kom naar deze film en steun het goede doel!
Infoavond zindelijkheid
GGD/BZO
s’ Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze reuk.
Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad tot
erger. Met de juiste aanpak zijn deze problemen thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD
informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor ouders van kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Zindelijk zijn
Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar
de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. Bij ongeveer 7% van de
4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen
vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de
ouders.
Infoavonden
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12
november een avond over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders van
jonge kinderen met poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een specialist.
Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden verschillende
manieren en praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken.

Praktisch
De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22
oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de
Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie
wegwijzers).
De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12
november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in
Eindhoven.
Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en
start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer
22.00 uur en de kosten zijn 3 euro. Alle informatie en
aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website www.ggdbzo.nl
Fair Trade and Global Goals: Markt Helmond, zondag 27 oktober
Mieke Chatrou
Heb jij wel eens insecten geproefd?
Hoe leven/wonen/werken mensen in een ander land ver van Helmond?
Kun je van afval iets moois maken?
Kun je met een rolstoel of scootmobiel overal zonder problemen naar binnen?
Op de FairTrade en Global Goals markt in het centrum van Helmond krijg je onder andere op deze
vragen antwoorden én kun je insecten proeven.
Ruim 30 deelnemers laten elk op hun eigen wijze zien hoe zij bijdragen aan de Global Goals van de
Verenigde Naties. De thema’s zijn FairTrade, duurzaam, recycling, hergebruik van grondstoffen,
ontwikkelingssamenwerking en nog veel meer.
Een van de deelnemers is het WereldPaviljoen uit Steyl. Het Wereldpaviljoen is ervaren, beleven en
doen voor het hele gezin. Beleef het dagelijks leven en de cultuur van Nicaragua en Ghana met films,
games, Virtual Reality simulatie, muziek en workshops. Wat is nu mooier dan kennis te maken met dit
interactief beleefcentrum gewoon hier in Helmond.
De markt is van 12-17 uur op zondag 27 oktober.
JIBB Herfstvakantie

Trainingen Leren met LEV
(Kinderen en Jongeren)
Najaar 2019 Helmond
Leren met LEV biedt diverse groepstrainingen aan voor kinderen, jongeren en opvoeders.
Groepstrainingen bieden het voordeel dat deelnemers van elkaar leren door kennis en
ervaringen met elkaar te delen. De trainingen worden door professionals gegeven en zijn
doorgaans kosteloos. Hieronder het aanbod voor de komende maanden. Aanmelden en
meer informatie op www.lerenmetlev.nl (zinzicht)
BASISONDERWIJS:
PIEP zei de muis
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar die langere tijd leven in een thuissituatie waar veel spanning en stress
heerst. De training bestaat uit 13 bijeenkomsten ‘Kinderclub PIEP’ en 5 ouderbijeenkomsten. De
ouders staan stil bij hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen bij wat ze bij de PIEP Kinderclub leren.
Start: donderdag 23 januari t/m 23 april van 13.00—14.30 uur, locatie: Helmond
Sociale Vaardigheidstraining (SoVA) groep 5+6 en 7+8
Voor kinderen van de basisschool die willen leren om op een prettige manier met anderen om te gaan.
In deze training leren kinderen op een speelse manier nieuwe sociale vaardigheden. Vijf
bijeenkomsten.
Start SoVa 5+6: dinsdag 29 oktober t/m 10 december van 15.30 - 17.00 uur, locatie: Helmond
Start SoVa 7+8: donderdag 31 oktober t/m 19 december van 15.30 - 17.00 uur, locatie: Helmond
Weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel A, B en C
Training voor kinderen van de basisschool in 3 leeftijdscategorieën. De kinderen leren meer weerbaar
te worden en werken aan hun zelfvertrouwen. Deze training richt zich veel op fysieke aspecten zoals
de houding, de stem, het kijken. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij thuis samen met hun
kind oefenen. Er zijn negen bijeenkomsten voor kinderen en twee ouderbijeenkomsten.
Kiezel en Druppel A, Start: dinsdag 22 oktober t/m 17 december van 13.00 - 14.00 uur, locatie
Helmond
Kiezel en Druppel B, in het nieuwe jaar zal een nieuwe groep starten, data zijn nog niet bekend
Kiezel en Druppel C, Start: vrijdag 25 oktober t/m 20 december van 15.30- 17.00 uur, locatie
Helmond
Vingers uit je oren
Voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool. Sommige kinderen maken van dichtbij mee dat
hun ouders veel ruzie maken, elkaar met weinig respect behandelen en soms fysiek pijn doen. Tijdens
deze training kunnen kinderen met creatieve werkvormen, samenspel en gesprek op ontspannen wijze
beginnen met het verwerken van gevoelens van onveiligheid en leren hoe zij zelf weerbaar kunnen
zijn.
Start: vrijdag 14 februari t/m 17 april van 15.30 - 17.00 uur, locatie Helmond Leren met LEV biedt
iedereen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en te groeien, op persoonlijk of professioneel
vlak, als inwoner, vrijwilliger of beroepskracht.
Neem voor maatwerk, informatie of vragen contact op: info@lerenmetlev.nl

