14 november 2016

Straapsels

Deze week:
- Mad Science
- Oudergesprekken
- Opbrengst spaaractie
Jumbo
- Lootjes trekken
- Winterdiner
- spijtig bericht van Sinterklaas
- Soepbus
- Bericht LEVgroep

Mad Science

Deze week
oudergesprekken

Wij vonden Bomberbot een leuk spel. Het was een leuk poppetje en bij elk level was
een goede uitleg. Je krijgt ook een filmpje te zien en dat maakt Bomberbot ook leuker.
We hadden uitleg van meneer Donnie. En meneer Donnie zei van de andere les een
woord en dat moesten wij raden. Je hebt ook een hamer en daarmee kan je een blokken en diamanten kapot slaan. Je hebt ook een vakje, dat vakje moet je van kleur
veranderen om de schatkist open te maken. Dan moet je op een wit vakje staan. Je
leert dingen over programmeren. Je had ook bonus levels. Levels dat je zelf kan
maken. Meneer Donnie vroeg een paar kinderen erbij die Bomberbot moesten spelen.
Meneer Donnie riep een kind en die moest op het bord het level spelen. Meneer Donnie
zei tegen de kinderen, dan moesten wij naast onze stoel staan, hij klikte op play. Op
het einde kregen we een diploma.
Geschreven door Maimoende, Miriam en Yaren uit groep 6.

Opbrengst spaaractie Jumbo

Dinsdag en donderdag zijn de

We hebben samen maar liefst €440,89 gespaard met de spaaractie!

eerste oudergesprekken over uw

Iedereen heel erg bedankt!

kind(eren).
Heeft u vragen: u heeft de kans
deze te stellen. Wij vertellen u hoe
het met uw kind gaat op school.
Houdt u zich a.u.b. goed aan de
tijd? Dat voorkomt filevorming.

Meneer Sebastiaan heeft het bedrag officieel ontvangen van onze
burgemeester, in het stadion van Helmond Sport.
Binnenkort laten wij u weten wat we ervoor gekocht hebben voor op de
speelplaats.

Lootjes Trekken
Vandaag zijn in de klas lootjes getrokken en zijn de afspraken met de kinderen
meegegeven. Aan de e-mail van de Straapsels zijn deze afspraken ook toegevoegd.

Winterdiner
De schooltijden op donderdag 22 december zijn i.v.m. het winterdiner als volgt:
8.30u—12.00u
‘s Middags zijn de kinderen vrij!
De kinderen worden weer op school verwacht:
- groep 1/2 17.30u—19.00u
- groep 3 t/m 8 17.30—19.30u
Op vrijdagmorgen 23 december beginnen we pas om 9.30u vanwege onze talentenshow
“Straap’s Got Talent”.
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Spijtig bericht!
Beste kinderen van Rijpelberg,

Sinterklaas heeft een niet zo leuk bericht voor jullie.
Het grote sinterklaasfeest in de Brem zal dit jaar NIET doorgaan. Sinterklaas heeft het zoals jullie weten ontzettend druk met
cadeautjes brengen en schoentjes vullen. Dat Sinterklaas niet in de Brem kan komen wil niet zeggen dat Sinterklaas niet naar Rijpelberg komt. Natuurlijk kun je je schoentje zetten en zullen Sinterklaas en zijn Pieten bij jullie langs komen om deze te vullen.
Sinterklaas hoopt volgend jaar wel tijd vrij te kunnen maken voor een groot Sinterklaasfeest in de Brem.

Sinterklaas

Soepbus

Kalender
11 november

Lootjes trekken

15+17 november

Oudergesprekken

De soepbus is een initiatief van het Leger des Heils in samenwerking
met de Belangengroep Rijpelberg, om mensen die moeite hebben om
maandelijks van hun geld rond te komen (of die helemaal niets hebben)
van een gezonde maaltijdsoep en belegd brood te voorzien.
Iedereen is welkom, schroom niet, we stellen u geen vragen maar bieden
alleen een stukje extra ondersteuning in uw dagelijkse omstandigheden.
U bent welkom in een lokaal van de Torelaar, Groningenhof 4, vanaf
18.00-20.00u. (Ingang Emte parkeerterrein naast de Edith Stein Kerk)
Simone Klarenbeek, coördinator Soepbus 06-22054783

Project Kampioenenvoetbal
(Bericht van LEVgroep)
Woensdag a.s. starten we met het zaalvoetbal project ‘Kampioenen voetbal’ voor de jongens van groep 8. Het is een
zaalvoetbal project waarbij we trainen voor de toernooien in het voorjaar zoals; Johan Cruyff court toernooi, 5 Mei
straatvoetbal toernooi, etc. We trainen wekelijks op voetbalvaardigheden, omgaan met winnen en verliezen, samenspel,
respect voor elkaar en nog veel meer. Ook vinden wij het contact met de ouders belangrijk. De begeleiding is in handen
het jongerenwerk van de LEVgroep en haar stagiaires.
Voor wie: jongens groep 8
Waar en wanneer: vanaf woensdag 16-11-2016 (m.u.v. schoolvakanties) Gymzaal De Straap van 15:30u—16:30u
Benodigdheden: gymschoenen + gymkleren.
Graag zien wij jullie op woensdag middag en we maken er een gezellig en leuk voetbal jaar van!!!!!
Met vriendelijke groet, Jusif (stagiaire jongerenwerk) & Jochem
Jochem Zwerus (Jongerenwerker Helmond-Oost)
E: Jochem.zwerus@levgroep.nl
M: 06-34164954
FB: https://www.facebook.com/jongerenwerker.jochemzwerus
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