Spraakwater

9 oktober 2020

Agenda
09-10: groep 1,2,3 middag vrij
Herfstvakantie: 12 t/m 16 oktober
20 -10 Koffie ochtend
22-10 Schoonmaakavond 1
(zie rooster in de bijlage)
29 en 30-10 Studiedag lln. vrij
6-11 Nationaal schoolontbijt
13 -11 Spraakwater 3

Afgelopen maandag 5 oktober was de dag van de leerkracht. Een cadeautje, een kaartje,
een tekening, een woord van waardering. Ik zeg het ook graag op deze plek: ik ben
dankbaar voor ons team! Dankbaar voor grote inzet en betrokkenheid. Dankbaar voor de
lessen die gegeven worden. Ik zie collega’s met een hart voor goed onderwijs, hart voor
kinderen die er dagelijks hun uiterste best voor doen om kinderen liefdevol te begeleiden en
liefdevol te begrenzen. Als team zijn we altijd in ontwikkeling, op zoek naar elke dag een
beetje beter. Werken soms met vallen en opstaan maar met goede moed en vertrouwen dat
God ons leidt en elke dag de kracht geeft die we nodig hebben.
Hierbij een nieuwe Spraakwater met nieuws van onze kanjercoördinator, van de
administratie, van de MR, de gebedsgroep, van de Kubus, over de TSO, het speelplein en
speelveldje en activiteiten die we in het vooruitzicht hebben! Hartelijke groet, Hinke Tigelaar

Personeel
Meerdere collega’s hebben zich inmiddels met voorrang laten testen. Gelukkig tot nu toe
steeds met negatieve testuitslag. In de afgelopen week waren Tabitha de Vries en Hilda
Mondria in groep 3/4 afwezig. Maar gelukkig was er voor de hele week een invalkracht
beschikbaar. Kinderen kregen onderwijs. Daar zijn we blij om. Beterschap voor de zieken!

Kanjercoördinator – Samen aan Zet!
Door Jenny de Vries; kanjercoördinator
In de week van 21 tot 25 september hebben wij in alle groepen stilgestaan bij de week van
het pesten. Het thema van deze week was Samen aan zet. De week van het pesten is een
initiatief van stichting School en Veiligheid en wordt ieder jaar in samenwerking met
verschillende partners georganiseerd. Een belangrijk onderwerp. Het doel was om samen
met je groep, team en de hele school na te denken hoe wij op een prettige en positieve
houding met elkaar om gaan en samen zorgen voor een veilige school. Op de website:
https://www.schoolenveiligheid.nl/actueel/week-tegen-pesten-2020/ leest u hier meer over.
Op deze site staat ook een filmpje van minister Slob met de indringende oproep dat dit de
verantwoordelijkheid is van iedereen.
Uiteraard is dit thema niet bedoeld voor één week. Deze prettige en positieve houding moet
alle dagen zichtbaar zijn binnen de Helmstok.
Wekelijks krijgen de kinderen Kanjertraining. In deze lessen worden diverse onderwerpen
met de kinderen besproken. Met de Kanjertraining leren de kinderen zich op een positieve
manier te handhaven in sociaal lastige situaties. Het motto van de Kanjertraining is: wat je
meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker. Dat
vormt je. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: Vertrouwen, Rust, Wederzijds respect, Sociale
redzaamheid, Ouderbetrokkenheid, Burgerschap, Gezond gedrag en Duurzaamheid.
De leerkracht(en) van uw kind(eren) zal u via een info-doeblad regelmatig op de hoogte
houden van de onderwerpen die in de groep(en) zijn besproken. Onze oproep: ga thuis eens
met uw kind hierover in gesprek. Het is heel belangrijk dat wij als school met u en u met ons
samen hierin onze kinderen begeleiden en voorleven.
Mocht u meer willen weten stel gerust uw vragen!

Administratie
Door Anja van Ewijk, administratie.dehelmstok@florion.nl. Hierbij ontvangt u informatie over
een aantal administratieve zaken binnen school.
Administratie
Om de administratie goed op orde te houden ontvangen we graag een melding bij wijziging

van telefoonnummer of een adreswijziging. Ook wijziging van huisarts ontvangen wij graag.
In noodgeval kunnen we dan de eigen huisarts van uw kind bellen.
Parro
De school heeft toestemming nodig om beeldmateriaal te delen o.a. via Parro, website en
schoolgids. In Parro kunt u als ouder zelf de privacyvoorkeuren aanpassen.
Zie hieronder voor het stappen plan.
We willen u dringend vragen hier naar te kijken en eventueel aan te passen waar nodig.
Wijzigen privacy voorkeuren;




Ga naar het vierde tabblad Instellingen.
Tik op Privacy-voorkeuren.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het
kind.

Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft ingesteld. Deze
voorkeuren worden voor de school automatisch vastgelegd in ParnasSys. Ook tijdens het
schooljaar kunt als ouder inzien wat u aan het begin heeft doorgeven en als gewenst kunt u
de gegevens wijzigen.
Voor vragen over Parro kunt u terecht op hun website voor ouders:
https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders
Schoonmaak
Donderdag 8 oktober heb ik het rooster voor de schoonmaak gemaakt. U kunt zich dus NIET
meer aanmelden via Parro .
Uiteraard houden we rekening met corona wat inhoudt dat er minimaal 2, maximaal 3 ouders
per lokaal gaan schoonmaken. Voor de kantoren en de keuken: 1 persoon per kantoor of
keuken
Voor de personeelskamer 2 en voor de middenruimte 2 -3 personen. Zo kunnen we met
elkaar voldoende afstand houden en toch zorgen dat de school met vele handen weer
schoon wordt. Neemt u wel uw eigen emmer en doekjes mee naar school en na afloop weer
mee naar huis?
Jessica Kok is het aanspreekpunt op de avonden. Zij heeft ook de planning van wat er
gedaan moet worden.
Bereikbaarheid administratie
Ik werk nog zoveel mogelijk thuis op dinsdag en donderdag ochtend van 8.30- 12.00uur.
Ik ben via mail en Parro te bereiken.

Schoolplein
In de herfstvakantie wordt het schoolplein - het verhoogde middenstuk met de buis en de
zandbak- aangepakt. Daarvoor hebben we een mooi plan laten maken. De foto heb ik al
eerder met jullie gedeeld via Parro;, wél met nog een verhoging/hoogteverschil én meer
schaduw en werken aan een temperatuur op het plein iets lager wordt door meer gras en de
aanplant van een aantal nieuwe bomen. Gaaf toch? Ik heb daarnaast nog een leuk idee om
iets voor het plein aan te schaffen van het prijzengeld €500,- van de winactie ‘Een ei hoort

erbij’. Dat moet ik nog even afstemmen . Als dat allemaal lukt en doorgaat laat ik het
natuurlijk z.s.m. weten!

Activiteiten
We hebben de Kinderboekenweek gezamenlijk afgesloten met een gezellige
voorleeswedstrijd. Compliment voor alle kinderen die hebben meegedaan; jullie waren
geweldig. Felicitatie voor de winnares: LYNN! Goed gedaan!
Op 6 november a.s. is er het schoonontbijt!
Verder staan de weekopeningen op de planning en vieren we vrijdag 4 december het
Sinterklaasfeest. Daarover heb ik rond de zomer gecommuniceerd dat dit vanaf dit jaar
zonder zwarte pieten is. Hoe we het precies gaan doen horen jullie nog!

TSO
In een Parro bericht van 20 september heb ik jullie laten weten dat we het spelen op het
speelveldje zouden gaan onderzoeken; van ouders en vanuit de pleinwachtcoördinatoren
kregen we signalen die we serieus hebben onderzocht. Spelen buiten het terrein van de
school op het speelveldje moet verantwoord zijn. In overleg met het team én de
pleinwachtcoördinatoren hebben we besloten dat de groepen 1 t/m 5 niet meer naar het
speelveld gaan. Zij vermaken zich prima op het schoolplein. De groepen 6, 7 en 8 gaan één
dag (groep 8, 2 dagen) per week, volgens rooster naar het speelveldje. Omdat het toezicht
door meerdere overblijfouders als lastiger wordt ervaren hebben we afgesproken dat er altijd
een leerkracht mee gaat. De school is verantwoordelijk voor de tijd dat de kinderen op school
zijn en toont hierin een gewenste en zichtbare verantwoordelijkheid. Ik ben blij met mijn
collega’s dat ze hierin meedenken en meewerken om de kinderen een fijne tijd tussen de
middag te bezorgen! Ook ben ik dagelijks blij met de positieve inzet van alle overblijfouders!
Veel dank voor jullie werk! Namens Judith Holsappel deel ik als bijlage bij deze nieuwsbrief,
het nieuwe overblijfrooster tot de kerstvakantie. Succes!

Gebedsgroep
Dag lieve ouders, in de Bijbel wordt veel gesproken over bidden. De Here Jezus zelf trok
zich terug om te bidden, en Jacobus zegt in Jacobus 5:16:
Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt.
Beseffen we dat er een strijd gaande is om de harten van onze kinderen? Er staat in 1
Petrus 5:8: De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden.
Daarom bidden wij als gebedsgroep. Maar de groep wordt steeds kleiner, omdat ouders met
hun jongste kind in groep 8 van school gegaan zijn. Wie gaat meedoen om op de bres te
staan voor onze kinderen? Spreek ons aan voor meer informatie! Over het tijdstip is te
praten. De komende keren zijn: Maandag 19 oktober, 2 en 16 november, waarschijnlijk in de
lerarenkamer. Direct om 8.45 uur

Tot dan! De gebedsgroep: Priscilla, Jettie, Gerda

MR
Ook wij zijn dit schooljaar alweer gestart! Op dinsdag 15 september hebben we voltallig
kunnen vergaderen. Het was bijzonder om elkaar weer te ontmoeten in een grote kring op
het schoolplein. Gelukkig stonden de omstandigheden ons niet in de weg.
De schoolgids 2020-2021 is in het begin van dit schooljaar voor akkoord naar ons
toegestuurd en na enkele aanpassingen hebben jullie als ouders deze al ontvangen.
Op onze vergadering hebben we vooral gesproken over actuele zaken, alles waar de school
momenteel vooral mee bezig is:
Personeelszaken, alles rondom corona, inzet extra ‘coronagelden’, inhoud studiedagen,
pedagogisch klimaat. We zijn erg blij met het nieuwe ontwerp voor het plein! We hebben
(nogmaals) toestemming gegeven om het geld dat in de pot pleinwacht zit te besteden aan
bijvoorbeeld een bankje voor op het schoolplein.
Zoals jullie weten gaan Rick (kijkt mee naar ouderbijdrage), Dorien (MR en notulist) en
Adrianne (voorzitter) de Schoolraad binnenkort na vier jaar verlaten. Gelukkig zijn Sandra
van Sloten en Willemien Uil op de vergadering geweest en hoewel zij schoonzussen zijn
willen ze graag beiden onderdeel gaan uitmaken van de Schoolraad. Na een goed gesprek
zien wij hierin geen belemmeringen. Gelukkig wil Carianne de taak voorzitter gaan
overnemen per januari en zal Edwin dan de functie MR-lid op zich nemen; ook zal hij
meekijken naar de besteding van de ouderbijdrage. Dit alles betekent dat de taak notulist
nog vergeven dient te worden op onze vergadering op 3 november aanstaande.
Zoals jullie zien is er nog één plek vrij in de Schoolraad: Onze voorkeur gaat uit naar een
vader die werk gerelateerd niet veel met het onderwijs te maken heeft.
Wie meldt zich aan om in principe voor 4 jaar plaats te nemen in de Schoolraad? Het is echt
superleuk en interessant om mee te denken over schoolzaken en op deze manier betrokken
te zijn!
De Schoolraad is de Medezeggenschapsraad (2 ouders, 2 personeelsleden) aangevuld met
een groep ouders.
Bij vragen: mail ons! We vergaderen 6x per jaar van 19.30 uur tot max. 22.00 uur.
Heel graag zien we jullie reactie met een (korte) motivatie op sr.dehelmstok@florion.nl
Schiet ons gerust aan bij vragen! We willen er voor jullie zijn en jullie horen want we
vertegenwoordigen jullie; positieve berichten horen we natuurlijk helemaal graag!

Met een hartelijke groet, Wim Werkhoven (MR), Dorien Alderliesten (MR, notulist), Carianne
Kaljouw, Rick Regnerus, Edwin Holsappel, Gerrit Jan Roza, Harriët Veldman (MR), Jenny de
Vries (MR) en Adrianne Schreurs (vz).

In de bijlage /onderaan de nieuwsbrief
Aanbod van KuBUS

Fijne vakantie!
Hartelijke groet namens het team, Hinke Tigelaar

Aanbod KuBUS

Gratis workshops in de herfstvakantie voor leerlingen uit groep 4 t/m 7
Komende herfstvakantie kan je in het kader van Lelystad vol Muziek gratis
kennismaken met een aantal creatieve activiteiten. Natuurlijk zijn deze workshops
helemaal corona-proof.
Geef je snel op via www.dekubuslelystad.nl, want er is beperkt plaats
Musical in 1 dag - 'The Lion King'
Wat: Je krijgt 4 workshops van 1 uur, waarin je 1 of 2 songs leert, les krijgt in dans,
hoe je je op een podium beweegt en je maakt een masker, staart of ander voorwerp
om bij de voorstelling te gebruiken. Tot slot komt alles bij elkaar in een korte
voorstelling in de theaterzaal van de Kubus.
Aantal deelnemers: 5 tot 25 per workshop
Wanneer: maandag 12/10
Hoe laat: 10-17 uur
Waar: Kubus, Agorabaan 3, Lelystad
Iedereen kan dansen
Wat: In een workshop van 1 uur kan je kijken of dansen iets voor jou is. Je danst in
een veilige omgeving op je eigen niveau. Met of zonder danservaring, met of zonder
beperkingen. Iedereen danst op zijn eigen manier, zittend of staand, met zijn eigen
mogelijkheden en eigen creativiteit. Het belangrijkste is dat iedereen er plezier in
heeft.
Aantal deelnemers: 5 tot 15 per workshop
Wanneer: woensdag 14/10
Hoe laat: 10.30-11.30 u
Waar: Kubus, Agorabaan 3, Lelystad
Vloggen en filmen
Wat: Altijd al een goede vlogger willen worden? Tijdens deze workshop ga je aan de
slag met pocketcamera's en leer je de kneepjes van het vak. Je voert zowel binnen
als buiten allerlei leuke challenges uit zodat je na de workshop een stuk slimmere
vlogger bent.
Aantal deelnemers: 5 tot 10 per workshop
Wanneer: donderdag 15/10
Hoe laat: 13.00-16.00 u
Waar: Kubus, Agorabaan 3, Lelystad

