10 april 2017

Straapsels

Deze week:
- Inloopavond 13 april
- Geboortenieuws
- Koningsspelen groep 1 t/m 4
- Berichten van buitenaf:
● JIBB extra

Inloopavond 13 april

17:30 uur—19:30 uur

Aanstaande donderdag 13 april
is de jaarlijkse inloopavond van de Straap.
Tussen 17:30 uur en 19:30 uur willen wij
alle ouders en belangstellenden op onze school welkom heten.
Vanaf 18:15 uur zijn er in de hal spetterende optredens

Kalender
13 april

Inloopavond:
17:30 uur — 19:30 uur

van kinderen uit de groepen 1 tot en met 7.
Groep 8 heeft weer heel veel leuke spelletjes in de gymzaal.
In de speelzaal bij de kleuters kunt U tweedehands spullen kopen.

17 april

2e Paasdag:
alle kinderen vrij

Voor elke klas wordt door leerlingen een activiteit georganiseerd. We
vinden het leuk als iedereen hieraan mee wil doen.

21 april

Koningsspelen

De ouderraad verzorgt, zoals ieder jaar, het café, waar lekkere hapjes
en een drankje gekocht kunnen worden.

24 april
tot en met
5 mei

Meivakantie:
alle kinderen vrij

Het wordt weer een gezellige avond, dus tot donderdag!!

Hoera!
Wij hebben leuk nieuws te melden.
Juf Linda is op vrijdag 31 maart
bevallen van een gezonde dochter.
Ze heet Sara.
We wensen hen veel geluk samen!
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Koningsspelen groep 1 tot en met 4
De Koningsspelen komen er weer aan.
Op vrijdag 21 april a.s. is het weer zo ver.
Verloop van de dag voor groep 1 tot en met 4:
8.30 uur: Start met een ontbijt in de groep.
9.20 uur: Leerkrachten gaan samen met de kinderen naar buiten voor de openingsdans.
9.30 uur: Het dansje Kinderen voor Kinderen ‘OKIDO’ wordt samen gedanst.
9.35 uur: Kinderen gaan met leerkracht terug naar de klassen. De kinderen van groep 4 verzamelen hun
groepjes en starten met de spelletjes.
Daarna, rond 9.45 uur beginnen we met de spelletjes door heel de school.

We zijn nog wel op zoek naar 5 ouders die ons kunnen komen helpen die ochtend!
We gaan er met z’n allen een leuke dag van maken en hopen natuurlijk op mooi weer.

Groeten de commissie koningsspelen

Het programma voor de
groepen 5 t/m 8
wordt volgende week bekend gemaakt!

2

10 april 2017

JIBB extra ingezonden bericht
Bewegen is leuk!
Klimmen, rollen, trefbal, kastspringen, allemaal dingen die in de gymles op school aan bod komen.
Maar wat nu als het nog niet lukt om in één keer over de kast te springen?
Of je een beetje bang bent voor de bal?
Kom dan eens met ons mee doen! Elke week oefenen we bewegingsonderdelen die je tegenkomt in de gymles,
op school, thuis en/of op het schoolplein. Zo zorgen wij dat je iets sterker, handiger en meer zelfvertrouwen
krijgt in bewegen. Niks moet en vooral veel bewegen mag!
Kom gerust een keer kijken of het iets voor jou is. Neem van te voren even contact op met JIBB’er Charlotte de
Moet (charlottedemoet@jibbhelmond.nl).
Ook kun je alle informatie vinden op www.jibbhelmond.nl
JIBB Extra – Donderdagmiddag– 15:30 – 16:30 – Gymzaal basisschool de Stroom, Brouwhuis
€1,50 per les - vol=vol - meer info en aanmelden op www.jibbhelmond.nl
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