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Informatie en nieuws over en van school
Wilhelminahoeve
Meneer Jan
Beste kinderen,
Misschien hadden jullie het al gezien: De
Wilhelminahoeve is zes eenden rijker. In de
herfstvakantie mochten ze in alle rust wennen.
Inmiddels lijken ze zich goed op hun gemak te voelen.
We hebben twee smaragdeenden. Dat zijn de zwarten.
Een woerd en een eend, een koppeltje dus! Een van de
twee had lang koudwatervrees, maar laat zich
inmiddels regelmatig in het water zien. Bovendien
hebben we vier kwakers, waarvan één woerd. Een
woerd is een eend, die wat luidruchtiger is dan de rest,
zo gaat dat bij eenden.
De eenden, die eerder bij onze kinderboerderij
woonden, waren plotseling gevlogen. Waarschijnlijk
was dat een gevolg van een te grondige snoeibeurt. Een groepje kinderen kwam o.l.v. juf Meike een
vertrouwd fokadres op het spoor. Daar komen de nieuw eendjes vandaan. Groep 8 mag er voor
zorgen.
Groeten, meneer Jan
Rapporten groepen 7 & 8 en portfolio groepen 1 t/m 6
Team
Komende vrijdag krijgen de groepen 7 & 8 de rapporten mee naar huis, de andere groepen 1 t/m 6 de
portfolio. Een mooi moment voor u als ouders om te zien waar uw kind staat tot nu toe dit schooljaar.
Jarenlange ervaring met onze manier van rapporteren naar u/jullie over de ontwikkeling van uw/jullie
kinderen, hebben vorig schooljaar geleid tot een uitgebreide evaluatie. Vervolgens is deze evaluatie
aanleiding geweest om een aantal zaken aan te passen.
Dit schooljaar – 2019-2020 – gaan we gebruiken als een pilotjaar om te ervaren of alle aanpassingen
ook inderdaad het gewenste resultaat/effect zullen hebben. Uiteraard zullen we bij de evaluatie –
naast onze ervaringen – ook de mening van de ouders een rol laten spelen.





Groepen 1 t/m 6: Vrijdag 15 november nieuw portfolio mee naar huis. Géén 10minutengesprekken.
Groepen 1 t/m 6: Vrijdag 24 januari nieuw rapport mee naar huis. Gevolgd door 10minutengesprekken.
Groepen 7 t/m 8: Vrijdag 15 november nieuw rapport mee naar huis. Gevolgd door 10minutengesprekken op maandag 18 en donderdag 21 november.
Groepen 7 t/m 8: Vrijdag 24 januari nieuw portfolio mee naar huis. Géén 10-minutengesprekken.

Bovendien is het bij ons op school altijd mogelijk tussentijds te informeren over de voortgang van uw
kind – zowel op initiatief van u als van de leerkracht.
Het belangrijkste verschil tussen de twee onderdelen is, dat bij het portfolio het kind vooral iets over
zichzelf laat zien. Ook de leerkracht richt zich hierin naar dat individuele kind met als voornaamste
doel het kind positief te stimuleren, zeker bij een goede werkhouding.
Het rapport is bedoeld voor u, de ouders. Hierin wordt een zo volledig en objectief mogelijk beeld
gegeven van de sociale en cognitieve ontwikkeling van uw kind. Er wordt uitgegaan van wat een
gemiddeld kind op dat moment zou behoren te kunnen en te kennen.

Kinderboerderij Wilhelminaschool
Team
In plaats van uw oude brood en groente afval in de groencontainer te doen, kunt u dit ook
meebrengen naar school voor de dieren van de kinderboerderij. Hiervoor staan emmers in de gangen
van groep 1 en 3.

Fietsverlichting
Team
Wij hebben gemerkt, dat er gelukkig veel kinderen met of zonder ouders naar school komen met de
fiets. Geweldig! Nu het ’s morgens wat donkerder is, zien we ook dat er helaas veel kinderen met of
zonder ouders vergeten zijn hun licht aan te doen. Fietsverlichting is er vooral voor bedoeld – naast
zelf wat beter kunnen zien – dat het andere verkeer de fietsers (dus jullie ) beter ziet. We hopen veel
lichtjes te gaan zien in deze donkere dagen.

Vakantierooster, studiedagen en vrije dagen schooljaar 2019-2020
Alle groepen (1 t/m 8)
Sinterklaas, alle kinderen vrij
Kerstvakantie
Carnaval
2e Paasdag
April/meivakantie
Extra dagen vrij
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Studiedagen, alle kinderen vrij
Zomervakantie

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

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

18
29
19
25
15
24

december 2019
januari 2020
februari 2020
maart 2020
april 2020
juni 2020

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

6
5
2
7
3
8

Woensdag 20 november
Vrijdag 6 maart
Vrijdag 27 maart
Woensdag 15 april
Woensdag 20 mei
Woensdag 8 juli

Informatie en nieuws buiten de school
Jeugddisco Stiphout vrijdag 22 november
Astrid Raaymakers
Kom OERHOLLANDS verkleed!
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
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:
BASISONDERWIJS:
1. 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
2. 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

