3 april 2017

Straapsels

Deze week:
- Schoolvoetbal
- Schoolthema
‘duurzaamheid’
- nieuws luizencontrole
- Berichten van buitenaf:

Hockey Club Helmond

Tienerdisco Brem

Paasactiviteit Brem

Schoolvoetbal
In de meivakantie zal alleen groep 7/8 onze school vertegenwoordigen bij
het voetbaltoernooi.
Helaas waren er te weinig inschrijvingen van de lagere groepen en helaas
was er ook slechts 1 ouder bereid om een team te begeleiden.
Groep 7/8 zal voetballen op maandag 1 mei op de velden van Rood Wit ‘62
in onze wijk. Alle deelnemers ontvangen nog een brief met benodigde informatie en tijden wanneer deze bekend zijn.

Kalender

Succes jongens en meisjes!

13 april

Inloopavond
17:30 uur—19:30 uur

17 april

2e Paasdag: alle
kinderen vrij

21 april

Koningsspelen

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

Schoolthema ‘duurzaamheid’
In alle groepen wordt hard gewerkt aan het schoolthema “De Straap gaat voor duurzaam.”
Op Facebook zijn al de nodige foto’s te zien om hier alvast een indruk van te krijgen.
Tijdens de inloopavond op

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 7
april.
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Luizencontrole, goed nieuws!
Bij de luizencontrole van 22 maart zijn er geen luizen aangetroffen!

Activiteiten in wijkgebouw De Brem
Op maandag 17 april ...

Op vrijdag 21 april ...

kunnen er paaseieren gezocht worden!

is er een disco voor groep 6,7 en 8!

Meer informatie over deze activiteiten is te vinden in de hal van de hoofdingang.

Hockey Club Helmond

ingezonden bericht

Voor kinderen van 4 tot 6 jaar heeft Hockey Club Helmond met veel succes Funkey opgestart.
Funkey bestaat niet alleen uit hockey, het is algemeen bewegingsonderwijs met een onderdeel loopscholing, een
onderdeel balvaardigheid en een onderdeel (knots) hockey. Door de opzet is er een maximaal aantal kinderen dat
hieraan kan deel nemen.
Voor de tweede helft van het seizoen zijn er weer plekken beschikbaar.
Meer informatie is als aparte bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Corien Wallace - de Goffau
Commissie Jongste Jeugd HC Helmond
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