
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citotoetsen 
 

De halfjaarlijkse toetsperiode staat weer voor de deur. Vanaf 13 januari (groep 2 t/m 

8) wordt er gestart met de Citotoetsen. We willen u dan ook vragen om hier rekening 

mee te houden bij eventuele afspraken die onder schooltijd plaatsvinden.  

 
 

Hulp gezocht! 

 
Op donderdagmiddag 6 februari vindt onze 2e creamiddag van dit schooljaar 

plaats. Hiervoor zoeken wij nog wat extra handen. Het is de bedoeling dat je de 

leerkracht ondersteunt bij de (knutsel)activiteiten die gegeven worden. Aanmelden 

kan bij juffrouw Boukje (boukje.vanderheijden@prodas.nl) tot maandag 27 januari. 

Ouders die zich aan het begin van het schooljaar al aangemeld hebben, hoeven 

natuurlijk niet meer te reageren.   
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Hoofdluiscontrole 

 

De hoofdluiscontrole heeft helaas niet plaats gevonden deze week. We krijgen te 

weinig aanmeldingen om mee te helpen. Iedereen heeft uiteraard zo zijn redenen 

waarom je niet kunt helpen. Daar hebben wij ook alle begrip voor.  

Vorig schooljaar hebben wij tijdens een teamvergadering afgesproken dat we dit 

schooljaar nog een laatste poging zouden wagen om de controle weer na iedere 

vakantie plaats te laten vinden, omdat het de afgelopen jaren ook niet vlekkeloos 

verliep. Helaas moeten we nu concluderen dat het ook dit schooljaar niet lukt om 

deze service goed uit te voeren en leggen wij die verantwoording weer terug bij u 

als ouder.  Mocht u hoofdluis constateren bij uw kind, dan zult u dit even moeten 

melden bij de desbetreffende leerkracht van uw kind(eren) om verdere verspreiding 

te voorkomen. En uiteraard uw zoon/dochter behandelen. Mocht u daar nog 

vragen over hebben dan mag u altijd even binnenlopen. 

 

Ondersteuning middagsurveillance 

 

Met ingang van deze week zullen Lex, Jennemieke en Valmir met ons surveilleren 

tijdens de middagpauze. In onderstaand stukje stelt Jennemieke zich voor. Lex en 

Valmir zullen zich in de volgende FlexFlits aan u voorstellen. 

 

 

Hoi allemaal, 

 

Mijn naam is Jennemieke Goorts, ik surveilleer vanaf deze week 

iedere donderdag. Veel kinderen ken ik al (en zij mij!) omdat ik 

teamleider bij de sport BSO Sportstuif in de school ben. Hierdoor 

ben ik dagelijks op school te vinden. Ook ben ik vaak aanwezig 

bij de woensdagmiddagactiviteit van De Vlieger waar alle 

kinderen uit groep 3 t/m 8 mogen deelnemen. Naast deze 

activiteiten verzorg ik ook de gymlessen op verschillende 

basisscholen in Deurne en Asten.  



Activiteiten in de Bibliotheek van Deurne tijdens de Nationale Voorleesdagen 
 

Voorlezen op woensdagmiddag om 14 uur 

Op 22 januari om 14 uur wordt er 

voorgelezen uit ‘Moppereend’, het 

prentenboek van het jaar. Voor kinderen 

van 3  t/m 7 jaar. Je bent van harte welkom! 

 

Op 29 januari om 14 uur wordt er uit een 

ander boek uit de prentenboeken top 10 

voorgelezen. 

 

Ook kun je in de bieb meedoen aan de peuter en kleuterquiz en maak je kans op 

een leuke prijs.  Het voorlezen is gratis en je kunt gewoon binnenlopen. 

 

Verteltheater: Verhalen van Annie: op 22 januari om 14.30 uur  

Mopper de mopper... Annie vertelt tijdens de Nationale Voorleesdagen een verhaal 

over een echte mopperkont. Kom heerlijk genieten! Voor iedereen vanaf 2 jaar. 

Graag vooraf aanmelden via onderstaande link.   https://helmondpeel.op-

shop.nl/1532/nationale-voorleesdagen-verteltheater-verhalen-van-annie/22-01-2020 

Kaartje kind € 2,50, kaartje volwassenen € 2,50 

 

Ga mee op expeditie… 

Robots besturen, leren 

programmeren of films 

maken in combinatie 

met taal en verhalen. 

Vanaf 27 januari 2020 

start Bibliotheek 

Helmond-Peel met 

TechLab Expedities: 

workshops waarin kinderen van 8 tot en met 14 jaar kennismaken met nieuwe media 

en technologie. Je leert allerlei vaardigheden gebruiken, zoals samenwerken, 

creatief denken en het toepassen van computertaal. 

 

Ook komt er een echt TechLab in Bibliotheek Helmond. Vind je het leuk om mee te 

denken over het ontwerp? Schrijf je dan in voor de workshop ‘Bouw mee aan het 

TechLab’ op dinsdag 14 januari a.s. en wie weet wordt jouw ontwerp echt gemaakt!  

 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op 

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab. 
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