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Informatie en nieuws over en van school
Team
Nieuwe leerlingen
De volgende kinderen zijn gestart bij ons op school, dus van
HARTE WELKOM in de groepen 1:
Olivier de Graaf , Lisa Koenen, Biek Bleekrode, Floris van den
Berg, Riff Martens, Pepijn van Hoof, Anne-Lou Coenen, Fenna van der Heijden, Jula Spierings, Jackie
Jussen, Melle van Eersel, Oscar Daamen, Jorie de Beer, Dex Evers, Arda Erdogan, Luuk Burgers,
Ceyda Russino, Jolie van den Hoven, Adam el Maach, Younes Taibi, Fien van Reen en Pim de Vries
In Groep 7: Belle Kuijten. Allemaal een hele fijne tijd gewenst op de Wilhelminaschool
Vriendelijk verzoek m.b.t. activiteitenbijdrage en overblijven
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.
Nieuw schooljaar & input bulletin
Team
We hopen dat iedereen heeft genoten van een fijne en welverdiende vakantie. Helaas zat het weer dit
jaar voor de thuisblijvers niet zo mee, en velen van jullie zullen toch ook de zon hebben opgezocht.
We hopen dat de kinderen weer zin hebben om aan dit nieuwe schooljaar te beginnen. Met hopelijk
steeds minder beperkingen, gaan we er dit jaar een beestachtig jaar van maken 😊!
Nogmaals wil ik ouders/verzorgers, docenten, leerlingen en begeleiders op school vragen om meer
input voor het bulletin te sturen. 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
De bedoeling is het bulletin dit jaar 3-wekelijks te gaan versturen.
Nieuw schooljaar & nieuwe gezichten & NPO subsidie
Team
Dit schooljaar zijn er wederom een aantal nieuwe gezichten te zien in ons team en wel de volgende:
•
•
•

Juffrouw Mieke Bankers
Juffrouw Brenda Jansen
Juffrouw Julia Benkert

Leerkracht Groepen 1
Leerkracht Groep 4
Vervanging Juffrouw Sanne (zwangerschapsverlof)

•
•
•

Juffrouw Marjolein van der Meer
Meneer Stijn
Juffrouw Evy van Keijzerswaard

Onderwijsassistent onderbouw
Onderwijsassistent middenbouw
Onderwijsassistent

Binnenkort zullen zij zich nader voorstellen via het bulletin.
NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
De laatste 3 hebben we tijdelijk aan kunnen stellen m.b.v. de subsidiegelden van het NPO (Nationaal
Programma Onderwijs). Deze subsidiegelden ontvangen alle scholen i.v.m. de Corona-epidemie om
het onderwijs te ondersteunen.
In overleg met het team en met instemming van de MR en het Bestuur is er een plan gemaakt om de
te ontvangen subsidie kwalitatief goed te (gaan) besteden.

Feestdag afgelopen vrijdag 17 september
Team, MR en Bestuur
Kinderboerderij: Vorige week vrijdag is met veel geklepper van alle kinderen de nieuwe
kinderboerderij officieel geopend. De journalist van het Eindhovens Dagblad – overigens gebruikte hij
de naam van Spekkie als naam voor de boerderij – was vol bewondering over ons totale buitenterrein.
En met hem alle bezoekers, die op bezoek kwamen. Wij zijn er zelf dan ook hartstikke trots op.

Meneer Jan: Het was een mooi moment om meteen afscheid te nemen van meneer Jan. Na 40 jaren
leerkracht Wilhelmina én tegelijk onze Natuur en Milieu expert was er géén beter cadeau, dan deze
opening. Hij heeft immers jarenlang als kartrekker gezorgd voor onze diertjes en buitenomgeving.
Nogmaals hulde aan Meneer Jan.

Kindcentrum Wilhelmina: Tevens konden belangstellenden – en dat waren er gelukkig erg veel –
onder begeleiding van 8e groepers als gids vanaf 11:00 tot 12:30 uur de nieuwe peuter-, baby- en
BSO ruimtes bekijken van ons KC Wilhelmina. De samenwerking met Korein Kinderopvang en de
Wilhelminaschool heeft nu al geleid tot iets heel moois. Uiteraard met dank aan alle betrokkenen.

Parkeren rondom school Bachlaan (verkeerswerkgroep)

Met het begin van het nieuwe schooljaar willen we alle ouders/verzorgers er wederom op 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.
Brigadiers Julianalaan
Al jaren werd er gebrigadierd op de Julianalaan. Op deze manier kon ervoor
gezorgd worden, dat onze en jullie schoolgaande kinderen daar veilig over
konden steken.
Bovendien werd de zelfstandigheid van de kinderen bevorderd; het
kind kon immers (als het enige tijd op school is) alleen de weg van thuis
naar school veilig afleggen.
Gelukkig waren er ieder jaar ouders/verzorgers, die zich geroepen voelden
om een steentje bij te dragen aan de veiligheid en zelfstandigheid van de
kinderen.
Binnenkort hierover een nader bericht.
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 tenslotte 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.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Groepen 1&2 vrij
Studiedagen, alle kinderen vrij
Herfstvakantie
Groepen 1&2 vrij
Kerstvakantie
Groepen 1&2 vrij
Groepen 1&2 vrij
Carnaval
Groepen 1&2 vrij
2e Paasdag
Groepen 1&2 vrij
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Extra week, alle kinderen vrij
Groepen 1&2 vrij
Zomervakantie

Woensdag 13 oktober 2021
Donderdag 21 oktober en Vrijdag 22 oktober 2021
Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021
Woensdag 8 december 2021
Vrijdag 24 december t/m vrijdag 7 januari 2022
Woensdag 26 januari 2022
Woensdag 23 februari 2022
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Woensdag 23 maart 2022
Maandag 18 april 2022
Woensdag 20 april 2022
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022
Maandag 6 juni 2022
Maandag 20 juni t/m vrijdag 24 juni 2022
Woensdag 6 juli 2022
Maandag 25 juli t/m vrijdag 4 september 2022

U kunt de actuele kalender ook in het ouderportaal raadplegen!

Jeugdtheaterschool Annatheater gratis proeflessen!
Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de baas van de wereld bent? Kom dan eens in
het theater toneelspelen! Vanaf woensdag 22 september beginnen de cursussen op onze
Jeugdtheaterschool weer. Kom een gratis proefles volgen!
“Elk jaar leerde ik meer, niet alleen over hoe je je stem moet gebruiken of hoe je met je lichaam een
emotie uitbeeldt, maar vooral dat je niet bang moet zijn om jezelf te zijn!” (Bart, 17 jaar)
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool.
Film Jeugdtheaterschool: zie het filmpje over onze Jeugdtheaterschool gemaakt door Yasemin Kevser
op: https://www.youtube.com/watch?v=9Bjmr4QchYI&t=5s
Verwacht in oktober: “Anna Producties” speelt Assepoester.
Met deze voorstelling vieren we 15 jaar Jeugdtheaterschool Annatheater.
Regie: Lavínia Germano.
Data zaterdag 9, zondag 10, vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2021.
Tijden vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur.
Entree kinderen/jongeren tot 18 jaar € 7,50 volwassenen € 10,00 kaarten www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop 06-28104333. Het Annatheater is gelegen op 1 minuut loopafstand van het
Station Helmond. Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Gratis online cursus Waardenvol communiceren met Kinderen 21 September 2021
Communiceren kun je leren
In de slaapkamer van je kind ontstaat een grondkast, de telefoon is als een navelstreng verbonden
met je puber en je peuter van twee zegt nee! Hoe communiceer jij met je kind(eren)? Komt jouw
boodschap naar je kind over zoals jij die bedoeld had? En hoe goed luisteren jullie nu echt naar
elkaar? In deze interactieve cursus krijgen ouders/verzorgers handvatten om de eindeloze uitdagingen
van het opvoeden aan te kunnen. In 5 lessen van 2 uur worden de basisprincipes van het communiceren

met het 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 eraan houdt. Enkele uitspraken van deelnemers:
•
Ik dacht dat ik al actief luisterde maar ben erachter gekomen dat dit veel beter kan.
•
Meteen resultaat!
•
Fijne lessen, goede communicatie met een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en humor!
•
Meegaan met de gevoelens van je kind in plaats van met oplossingen te komen. Laat het kind zelf
de oplossing bedenken.
•
Verschil tussen jongens & meisjes: dat had ik eerder moeten weten!
•
Eyeopener!
Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers met kinderen tussen 2 en 12 jaar. Inwoners van
Helmond kunnen in verband met een subsidieregeling van deze gemeente gratis deelnemen.
Wanneer?
•
Dinsdag 21 september 2021 - Vervolgdata (28-9 , 5-10, 12-10 en 19-10-2021)
•
Dinsdag 2 november 2021 - Vervolgdata (9-11, 16-11, 23-11 en 30-11-2021)
Het betreft een online cursus via MS-teams van 20:00 -22:00 uur
Aanmelden?
Meld je aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost:
https://www.ggdbzo.nl/%D1%81ursus/cursus-waardenvol-communiceren-met-kinderen/
Voor meer informatie over Waardenvol communiceren met Kinderen stuur een mail naar GGD BZO:
secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl of naar de cursusleider Cindy Verhofstad-Derksen.
Training en coaching voor ontspannen en leuk(er) opvoeden Bezoek ook de website van
www.zijnenzen.nl

