27 maart 2017

Straapsels

Deze week:
- Geslaagde Pannenkoekdag
- Schoolthema
‘duurzaamheid’
- bezoek Jan Visser
museum
- KinderzwerfboekStation

Geslaagde Pannenkoekdag!
Ook dit jaar was de Pannenkoekdag weer een groot succes! De zaal
zat helemaal vol en alle gasten hebben genoten van de verschillende optredens.
Bekijk de foto’s op onze Facebookpagina.

Kalender

Schoolthema ‘duurzaamheid’

13 april

Inloopavond
17:30 uur—19:30 uur

Op 13 maart hebben wij gezamenlijk het schoolthema in de hal geopend.

17 april

2e Paasdag: alle
kinderen vrij

Het thema van dit jaar luidt: ‘De Straap gaat voor duurzaam.”

21 april

Koningsspelen

De komende weken wordt hier in de klassen veel gewerkt aan onderwerpen als; afval, recyclen, klimaat en natuur etc.
Tijdens de inloopavond op

24 april
Meivakantie: alle
t/m 5 mei kinderen vrij

13 april
bent u welkom
van

17.30 uur tot 19.30 uur.
U kunt dan komen kijken naar wat wij geleerd en gemaakt hebben.
Ook zijn er weer optredens in de hal en spelletjes in de grote gymzaal.
In de speelzaal bij de kleuters willen wij die avond een tweedehands
spullenverkoop gaan houden. Mocht u thuis spullen hebben die u voor
een klein bedragje (denk aan 0.50cent of 1 euro) wilt verkopen, geef het
dan even door aan juf Mariëtte of juf Noortje. Voor meer info hierover
kunt u ook bij hen terecht. Opgeven hiervoor kan tot vrijdag 31 maart.
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27 maart 2017
bezoek Jan Visser museum
Hallo beste ouders/verzorgers,
We zijn vandaag naar jan visser museum geweest.
Het was heel leuk , we hebben er van genoten.
Want: het waren dingen die ze 100 jaar geleden.
We hebben leuke activiteiten gedaan bijvoorbeeld:
kleding wassen, koffie gemalen, dingen wegen en sjoelen.
We vond het echt heel leuk.
We hebben het hele terrein gezien
Groetjes, Hind en SennaB uit groep 5

Stg. LIEF opent op 1 april een KinderzwerfboekStation
ingezonden bericht

Het KinderzwerfboekStation op de calsstraat 2 in Helmond word op 1 april tussen 10:00 en 14:00 uur
geopend voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Een KinderzwerfboekStation is een plek waar kinderen zwerfboeken kunnen vinden en waar kinderboeken
achtergelaten kunnen worden. Hier kunnen kinderen bij het KinderzwerfboekStation kostenloos boeken lenen.
Stichting Lief en Kinderzwerfboek willen zoveel mogelijk kinderboeken laten zwerven zodat kinderboeken
beschikbaar zijn voor alle kinderen in Helmond. Stichting LIEF vindt het belangrijk dat kinderen in Helmond
boeken hebben en kunnen lezen. Om het lezen te stimuleren organiseert Stichting LIEF een kleur wedstrijd. Uit
onderzoek blijkt dat kinderen weinig lezen.
Kinderen zijn welkom tijdens openingsuren. Meer informatie kan je vinden op www.stichtinglief.nl en aanmelden
kan via info@stichtinglief.nl
De kleurplaat is als aparte bijlage toegevoegd.
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