
 

 

      

 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

We kunnen nu eindelijk weer gewoon in de school zonder mondkapje. Dat is superfijn. Want nu zijn 
we ook weer in de gelegenheid om de inloop bij de kleuters door te laten gaan. Daar wordt nu gretig 
gebruik van gemaakt! We hopen dan ook dat we de rest van het schooljaar steeds meer ouders in de 
school kunnen ontvangen, met nog meer activiteiten. 

Op school zijn verschillende collega’s tussentijds ‘verhuisd’ naar een andere school. Maar er zijn ook 
een aantal nieuwe leerkrachten bijgekomen. We proberen in KWIEB, de ouderapp, u steeds op de 
hoogte houden van de nieuwe gezichten. 

In het nieuws is het al volop gedeeld. Er zijn in Helmond ook opvangplaatsen voor Oekraïense 
vluchtelingen. Wellicht dat er ook kinderen van die groep bij ons op school les gaan krijgen. We 
wachten op de verdere berichtgeving hierover. Mocht uw kind hier thuis iets over vertellen, dan 
weet u waar dit vandaan komt. 

Tot slot wil ik u nog informeren over de verlofaanvragen. We krijgen steeds meer vragen over verlof 
voor huwelijken e.d. Uiteraard geven wij daar verlof voor, maar wij vinden het wel fijn dat wij een 
bewijs krijgen van deze blijde gebeurtenis. Zo kunnen we dat goed registreren voor het geval 
leerplicht hier ons vragen over stelt. Alvast bedankt voor de moeite hiervoor.  

En namens het team Westwijzer wil ik u alvast fijne Paasdagen wensen! 

Met groet  
Monique Klaassen 
Directie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fotograaf 
Voor in de agenda! 14 april komt de schoolfotograaf. Verdere info volgt! 
 
 
Nieuws uit groep 7 
 
Groep 7 is naar Aquavit geweest een expositie in de Cacao- fabriek en hebben daar ook zelf 
een aquarel gemaakt. Dat vond iedereen superinteressant! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Leergeld 

Wist u dat....???? 

• Zwemles 
Volgt je kind zwemlessen bij De Watervrienden, Lutra of de Reddingsbrigade? Dan worden 
de kosten door Stichting Leergeld Helmond vergoed aan de zwemvereniging. Zwemt je kind 
bij Laco Helmond of Zwemschool Mierlo dan betaalt Stichting Leergeld Helmond € 20,- per 
maand rechtstreeks aan de zwemschool. Er blijft dan een lager bedrag over voor ouders, zij 
betalen dit bedrag zelf aan Laco of Zwemschool Mierlo. Kinderen komen in aanmerking voor 
vergoeding van de zwemlessen wanneer zij 6 jaar zijn. Let op: Zwemles wordt door Leergeld 



niet gezien als sportactiviteit. Kinderen kunnen dus naast de zwemles, vanaf 7 jaar, ook nog 
een andere activiteit kiezen. De kosten van die contributie kunnen ook ingediend worden bij 
Leergeld. Daarnaast is er een zwemvangnetregeling voor kinderen die in groep 6 (of hoger) 
zitten en nog geen zwemdiploma hebben. Informeer hiervoor bij Laco of St. Leergeld. ID  

• ID 
Wanneer uw kind een ID nodig heeft vergoedt Stichting Leergeld deze. We vergoeden dan € 
10,- voor pasfoto’s en het bedrag voor de aanschaf van een ID.  

• Schoolfoto’s  
Wij bieden jaarlijks een vergoeding van 15,- per kind voor de schoolfoto’s. De schoolfoto’s 
dient u eerst zelf te betalen. Zomervakantie Doet je kind in de zomervakantie mee aan een 
activiteit?  

• Schoolvakantieactiviteiten  
De Kindervakantieweek, - HEPPIE-vakantie - Polvo-kamp - Best zomerkamp - Okee 
vakantiekampen - JIBB activiteiten Speeltuin De contributie van één van de drie Helmondse 
buitenspeeltuinen wordt vergoed. De Leonardus speeltuin, Rijpelroets of speeltuin Helmond 
West. Verjaardag Is je kind binnenkort jarig?  

• Jarig zijn  
Stichting Jarige Job verzorgt voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar een verjaardagspakket. Bij 
de intake bij Stichting Leergeld kunnen we je kind hiervoor aanmelden. Het pakket krijg je 
thuisgestuurd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een 
adreswijziging.  

 
 

 

 

 

 

Groep 3-4 
Zoals u weet zijn we in groep 3 en 4 bezig met Breinhelden.  
Deze keer vertellen we graag iets meer over  
 

Plan- en regelkracht 
 

Deze Breinkracht gaat over het plannen en organiseren.  
Een plannetje maken en dat uitwerken, van voor tot achter bedenken 
wat je nodig hebt en dat vervolgens regelen.  
 
We laten de kinderen steeds meer zelf regelen, zodat ze hier meer 
en meer aan gewend raken. Als leerkracht (of u als ouder) kunnen we veel voor ze regelen, 
maar van het zelf doen en proberen leren kinderen het écht. Ze leren zichzelf bijvoorbeeld 
afvragen: wat heb ik nodig?  
Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn weektaak op tijd af heb?  
Plan- en regelkracht is dus ook dat kinderen niet 1 dag voor de taaltoets beginnen met leren, 
maar dat ze leren plannen bijvoorbeeld een week lang iedere dag een beetje te leren.   



 

Groep 4 
In de klas hebben wij het natuurlijk ook 
gehad over de situatie in Oekraïne. 
Iedereen was er best wel van onder de 
indruk en we vonden het erg voor de 
mensen daar.  
Op het jeugdjournaal zagen we dat er 
kinderen waren die lege flessen 
verzamelden om zo geld in te zamelen.  
 
Dat wilden wij met onze groep ook wel! 
Iedere ochtend werd de berg met flessen 
een stukje groter. 
Aan het eind van de week zijn we naar de 
Jumbo gelopen om de flessen in te 
leveren.  
 
Na een rekenles met al dat contante geld 
hebben we het geld overgemaakt naar 
giro555. 
 
Samen hebben we toch maar mooi 
€24,40 opgehaald, dank jullie wel! 
 

Groep1-2 
Ziek en gezond bij de kleuters: 
 
In groep 1/2 zijn wij volop bezig met het thema 'ziek en gezond'. 
Vorige week kwamen er 6 hele lieve juffen van de opleiding onderwijsassistent leuke 
activiteiten verzorgen rondom dit thema. 
Één lokaal was omgetoverd tot een ziekenhuis en 
tandartspraktijk. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 3 
hebben geleerd hoe ze goed de tanden kunnen poetsen, 
waar alle lichaamsdelen zitten en wat er in de dokterskoffer 
zit. Ter plekke werd beer beter gemaakt met hulp van de 
kinderen. 
 
Lieve juffen, bedankt voor de leuke activiteiten 
 
 


