18 april 2017

Straapsels

Goed geraden !!

Deze week:
-

Goed geraden!
Afscheid en nieuw gezicht
Programma Koningsspelen
Berichten van buitenaf:
● Kunstkwartier

Tijdens de inloopavond kon je bij groep 4 raden hoeveel paaseitjes er
in de pot zaten.
Het waren er wel 72!!
3 kinderen hebben het goed geraden:
Bodhi uit groep 7
Walid uit groep 3a
Ilias uit groep 3a

Kalender
21 april

Koningsspelen

Zij hebben de prijs samen gedeeld en kunnen alle drie lekker smullen
van de paaseitjes!!

24 april
tot en met
5 mei

Meivakantie:
alle kinderen vrij

Proficiat!!

Wij wensen iedereen alvast een fijne
meivakantie !

Afscheid en
nieuw gezicht

Tot maandag 8 mei om 8:30 uur.

Vanaf de meivakantie ga ik me meer richten op mijn werkzaamheden als vervangingscoördinator binnen onze
stichting. Wat helaas betekent dat ik ga stoppen op De Straap. Ik kijk terug op een korte maar zeker hele fijne
tijd en wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking!!
Groetjes Sonja Holleman
Graag stel ik me alvast aan jullie voor, want ik ga na de meivakantie het stokje overnemen
van Sonja. Mijn naam is Lydia Coumans.
Sinds augustus 2008 werk ik als administratieve kracht op OBS De Stroom.
Dat bevalt me heel goed, ik doe het met veel plezier.
Nu ga ik het combineren met De Straap. Ik zal op maandagmiddag, woensdag de hele dag
en donderdagmiddag aanwezig zijn.
Ik heb er veel zin in en kijk uit naar onze samenwerking.
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Koningsspelen vrijdag 21 april
Verloop van de dag voor groep 1 tot en met 4:
8.30
9.20
9.30
9.35

uur:
uur:
uur:
uur:

Start met een ontbijt in de groep.
Leerkrachten gaan samen met de kinderen naar buiten voor de openingsdans.
Het dansje Kinderen voor Kinderen ‘OKIDO’ wordt samen gedanst.
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 gaan er met z’n allen een leuke dag van maken en hopen natuurlijk op mooi weer.
Verloop van de dag voor groep 5 tot en met 8:
Aanstaande vrijdag worden voor de bovenbouw de Koningsspelen georganiseerd door De Rakt, Talentrijk en
De Straap samen. Het belooft een heel leuk groot evenement te worden bij voetbalclub Rood-Wit ‘62!
In elk groepje zitten kinderen uit alle drie scholen gemixt dus het is niet tegen elkaar strijden maar met elkaar!
Allereerst willen we alle hulpouders bedanken die zich opgegeven hebben om een spel te begeleiden,
’s morgens mee gaan opbouwen, om 12.00 uur mee gaan afbreken of ons voorzien van een lekker kopje koffie
of thee. Morgen worden op alle scholen de brieven meegegeven aan de hulpouders.
Even een paar belangrijke zaken op een rijtje:



’s Morgens willen we om 8.15 uur verzamelen op school. Vervolgens lopen we, als de bel gaat, met alle
hulpouders, kinderen en leerkrachten richting Rood-Wit ’62. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op
school is?



Kinderen mogen sportief en feestelijk verkleed naar school komen (denk aan oranje of rood wit blauw).
Eventuele voetbalschoenen mogen meegenomen worden in een tas.



De kinderen nemen zelf iets te eten en drinken mee voor in de pauze. Mocht het heel warm worden,
zou u er dan voor willen zorgen dat uw kind goed ingesmeerd is met zonnebrand?



Tijdens de Koningsspelen zou het natuurlijk geweldig zijn als er supporters langs de lijn staan. Opa’s,
oma’s, buren, ouders: u bent allen van harte welkom!



De spellen duren tot 12.00 uur.



De kinderen zijn uiterlijk om 12.30 uur weer op school. Aansluitend is het vakantie tot en met 7 mei.

Groeten de commissie koningsspelen 2017
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KunstKwartier-klas op school

ingezonden bericht

Binnenkort brengt uw kind een flyer mee naar huis over een Kunstkwartierklas op school: Naschools cultureel
aanbod, in een blok van 6 lessen, zoveel mogelijk aansluitend aan de schooltijd, zoals muzieklessen, lessen beeldende kunst, dans- en theaterlessen en dit alles in kleine groepjes.
De lessen worden op diverse locaties gegeven en alle kinderen mogen op elke locatie aansluiten.
Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van Kunstkwartier, www.kunst-kwartier.nl .
Voor ouders/verzorgers die daarvoor in aanmerking komen, bestaat de mogelijkheid om via de stichting leergeld
een onkostenvergoeding voor deze lessen te ontvangen. Voor meer informatie: www.leergeldhelmond.nl
Wilt u meer weten? Kijk op: www.kunst-kwartier.nl in linker kolom, eerste item van de agenda:
‘Kunstkwartierklas op school’, of neem contact op met Mieke Chatrou, m.chatrou@kunst-kwartier.nl Tel 0492476654
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