13 februari 2017

Straapsels

Deze week:
- Carnaval in het
Strapersgat!
- Gezocht ouderlid GMR
schooljaar 2017-2018
- Kindercarnaval in
De Brem

Carnaval in het Strapersgat!
Wegens succes herhaald! Om alvast in de stemming te komen!
A.s. donderdag 16 februari wordt bekend gemaakt wie van groep 8
de nieuwe prins of prinses zal zijn. Wordt het Roland, Aileen, Wiktoria, Jayden, Yoni of Chennethy??
Op woensdag 22 februari is het ZET UM OP DAG! Alle kinderen en
leerkrachten mogen met een bril, hoed, neus, pruik (geen maskers)
naar school komen.

Kalender
22 februari

ZET UM OP DAG!

23 februari

RAAR MET JE HAAR
DAG!

24 februari

Carnavalsfeest

24 februari

12:30u start
carnavalsvakantie

6 maart

8:30u start school

Op donderdag 23 februari is het RAAR MET JE HAAR DAG! Iedereen
mag met een leuk, verrassend kapsel naar school komen!!
Op vrijdag 24 februari vieren wij Strapers ons carnavalsfeest. Omdat
de hal helemaal vol zit met alle kinderen van onze school is de viering
helaas zonder ouders.
Na de optredens van alle klassen gaan we hossen en spelletjes doen
met lekkere carnavalsmuziek erbij! De kleuters hebben zoals altijd
hun eigen programma.
De kinderen die niet kunnen of willen meedoen tijdens het hossen,
mogen in groep 6 een film kijken. Dit wordt volgende week aan alle
kinderen gevraagd.
Rond 12.15 uur gaan we terug naar de klassen en sluiten daar af.
Om 12.30 uur is de school voor iedereen uit en begint de vakantie.
Indien uw kind vanwege geloofsovertuiging niet op deze dag aanwezig zal zijn, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk persoonlijk aan
de betreffende leerkracht(en) doorgeven?
Alvast bedankt!
Alaaaaffff! De werkgroep.
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Gezocht: Ouderlid GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad)
vanaf schooljaar 2017-2018
Wilt u meebeslissen over bovenschools beleid?
Wilt u graag op de hoogte zijn van wat er op de andere openbare scholen speelt?
Heeft u 5 a 6 avonden per schooljaar tijd om een vergadering bij te wonen?
Dan is GMR-lid worden iets voor u!
Samen met meneer Mike (lid namens het team) bent u een belangrijke schakel op de openbare scholen. U wordt
bijvoorbeeld op de hoogte gehouden van management rapportages, notulen van het bestuur en het
directeurenoverleg, en u mag advies en/of instemming verlenen over wijzigingen in beleid op stichtingsniveau.
Heeft u interesse, stuurt u dan een mail naar meneer Mike (mike@destraap.nl) of spreek juf Marianne of meneer
Mike aan.
We zien uw reactie graag tegemoet!
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Kindercarnaval in De Brem

Op maandag 27 februari 2017 is het Kindercarnaval in wijkcentrum De Brem, Rijpelplein 1 te Helmond.
Op deze middag zijn er verschillende optredens van een dansgroep.
Daarnaast zorgt een DJ voor veel carnavalsmuziek.
De grabbelton staat weer voor jullie klaar en een clown zal jullie vermaken.
Ook is er weer de verkleed-wedstrijd voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 8.
Je hoeft je voor deze wedstrijd niet van te voren op te geven, dat doe je gewoon op deze middag. De
bedoeling is dat je zo gek als het maar kan of heel origineel verkleedt voor de dag komt. Als je
dan mee doet, geef je even door hoe oud je bent, en dan krijg je een nummer.
Er loopt een jury rond die zal gaan kijken wie er gewonnen heeft.
Uiteraard zal er voor de winnaars een leuke prijs zijn, dus doe mee!!!!
GEEN ZIN OM AAN DE WEDSTRIJD MEE TE DOEN? DAN KOM JE GEWOON GEZELLIG
CARNAVALLEN !!!!.
De middag duurt van 13:30 tot 16:00 uur en de toegang is gratis. Allemaal tot maandag 27 februari 2017.
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