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Update afspraken Corona vanuit GOO
Vanuit GOO is een update gekomen van de afspraken. Een belangrijke wijziging daarin is dat de
adviesgesprekken van groep 8 en de 10 minutengesprekken van groep 1 t/m 7, die plaatsvinden in
de week van 14 t/m 18 februari wél fysiek mogen plaatsvinden.
Dit is dan op de reeds ingeplande gesprekstijd.

Uiteraard is dit met inachtneming van de Corona-basisregels:
-

Blijf thuis bij klachten, ook als u al gevaccineerd bent.
Was vooraf uw handen goed met water en zeep. Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand.
Draag een mondkapje in het gebouw; wanneer u zit bij het gesprek,
dan mag dit evt. af.
Wanneer u liever een online gesprek wenst, dan dit graag tijdig
bij de leerkracht aangeven via een Ouderportaalbericht.
Vanwege de vele quarantainegevallen in de afgelopen periode
kan het zijn dat op de rapporten van de kinderen van de
groepen 1 t/m 7 nog niet alle Cito-resultaten ingevuld zijn.
Crea ochtend met de groepen 7
met als thema carnaval.
Het was heel gezellig

kalender
14 februari
Rapport gr. 3-7
Adviesgesprek gr. 8

15 + 17 februari
10-min. Gesprekken groep
1-7

16 februari
Adviesgesprek gr. 8

22 februari
Kennismaking instromers
kleuters

25 februari
Carnavalsviering in eigen
groep

28 febr t/m 4 maart
Carnavalsvakantie

8 maart
Instroom nieuwe kleuters

10 maart
Studiedag
Peuters gaan wel naar het
Kindcentrum

17 maart
KunstBoeven: dans groep
1-2

18 maart
Octopodium groep 5-7

21 maart
Week van de lentekriebels

Combi onderwijs in de klas / kinderen die thuiszitten
De afgelopen weken krijgen we steeds meer te maken met de situatie dat een deel
van de kinderen in de klas is en dat een deel thuis zit. Zoals de communicatie vanuit
GOO naar ouders al eerder aangaf:
Lesgeven op de locatie heeft prioriteit. Wanneer het niet lukt om zowel fysiek als
thuisonderwijs te verzorgen, dan wordt er gewerkt met thuiswerkpakketten voor de
kinderen die niet naar de locatie kunnen komen.
Concreet: dag 1 kunnen kinderen altijd gebruik maken van het noodpakket op onze
website. Je kunt deze vinden onder het kopje ‘Corona’. Hierna laat de leerkracht weten
wanneer er werk voor thuiszittende kinderen opgehaald kan worden.

Groep 7 en 8 naar theater de Horst
Op maandag 14 februari bezoeken onze groepen
7 en 8 de voorstelling ‘Werktuig’ in Theater De Horst
Eventjes leek het erop dat het niet door kon gaan. Maar met een aantal aanpassingen kunnen de
kinderen van onze school tóch deze voorstelling veilig bezoeken. Yes, een uitje! En wat voor één:
Werktuig is een mysterieuze en speelse verteltheatervoorstelling over vriendschap, fantasie,
nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid. Twee spelers vertellen een verhaal, dat zij muzikaal
begeleiden met geluiden van gereedschappen. Het is een mooie combinatie van theaterspel,
verteltheater en hoorspel. Het verhaal is geïnspireerd op het nummer ‘What’s he building in there’ van
Tom Waits en wordt gespeeld door Jeugdtheatergezelschap PN Theater.
Erik verhuist met zijn ouders naar Guisbalg; een dorp waar nooit iets gebeurt. Maar dan ontmoet hij
Jan. Jan neemt hem op sleeptouw en samen ontdekken de jongens een verlaten schuur. Op een
nacht kijkt Erik met zijn verrekijker uit zijn raam en ziet er licht branden. Het wordt echt spannend als
ze een opdracht vinden! De jongens gaan op onderzoek uit naar de geheimzinnige bewoner. Steeds
is er een nieuwe opdracht die Erik en Jan moeten uitvoeren. Al snel verliezen ze zich in hun eigen
verbeelding. Totdat de werkelijkheid hen inhaalt...
"Het is een waar genot om Neumann en Peters zich te zien verliezen in hun wereld der verbeelding.
Ze schakelen sowieso al soepeltjes tussen vertellend en acterend, maar de schijnbaar achteloze
manier waarop melodietjes, klanken en geluidseffecten zijn geïntegreerd in de voorstelling geven
Werktuig daarenboven de prettige cadans die ervoor zorgt dat je aandacht nergens verslapt." De
voorstelling is op maandag 14 februari om 11:00u. De voorstelling duurt 45 minuten. We wensen jullie
ontzettend veel plezier!

wist u dat...
• We de adviesgesprekken van groep 8 met de leerkrachten, de collega’s van groep 7,
directie en intern begeleider samen doorgesproken hebben?
• Groep 8 ook druk aan het oefenen is voor de Music Special in maart?
• Verschillende collega’s extra bijspringen om overal de groepsbezetting rond te krijgen?

Mijn kind heeft autisme… Wat nu?
Op 29 maart 2022 houdt het Oudersteunpunt SWV Helmond-Peelland PO een ouderavond over het
thema onder de titel “Mijn kind heeft autisme… Wat nu?” De avond gaat over wat te doen als er een
vermoeden van of diagnose autisme is. Op deze avond zijn leerkrachten ook van harte welkom.
Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen?
• Wat zijn de regelingen? Welke organisaties kunnen helpen?
• Hoe wordt dat bekostigd?
• Welke vragen kun je stellen?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, samen met
medewerkers van zorgpartners meer hierover vertellen. Er is ook ruimte om vragen te stellen.
Wanneer en waar?
• Datum: Dinsdag 29 maart 2022
• Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
• Locatie: De aula van de Antoon van Dijkschool, Berkveld 19 in Helmond
Aanmelden
Via deze link is het mogelijk om je aan te melden.

Joepiedagen 2022
23 t/m 26 augustus 2022
Hallo Jongens en Meisjes uit Boekel en Venhorst!
Willen jullie ook dit jaar weer mee doen aan de Joepiedagen?
Schrijf je dan in via onze website: www.joepiedagen.nl
Inschrijven kan vanaf 1 april tot en met 1 mei.
Het zullen ongetwijfeld weer leuke en gezellige dagen worden.
Kijk ook eens op onze website www.joepiedagen.nl, Facebook
(kindervakantieweek.joepieboekel) en Instagram (joepiedagenboekel).
Let op inschrijven kan alleen via de website!
Groetjes,
De Joepie Werkgroep

Aanmelden bij: dide@sporthaldeburcht.nl

