12 juni 2017

Straapsels

Deze week:
- Jongen of meisje??
- Afscheid
- Hulp kleuters gevraagd
- Cito kleuters
- Schoolreis
- Laatste Dojo
- Het tienerhuis

Jongen of meisje??

De kinderen van groep 1-2 van juf Els hebben een traktatie gehad. Ze houden
allemaal een lange vinger vast met roze of blauwe muisjes. Dit om te vieren
dat juf Els zwanger is.

Afscheid
Zoals u al wist neemt juf Marianne afscheid van ons.
Zo ook meneer Adrie, want hij gaat met pensioen.
Nieuw is dat meneer Sebastaan gaat vertrekken! Hij
stapt over naar een andere school binnen onze
stichting.
Tijdens de Straapfeestdag op woensdag 12 juli
worden de vertrekkende teamleden in het zonnetje
gezet en u mag daarbij zijn! Daarover later meer!
Over de invulling van de vacatures hoort u zo snel
mogelijk. We houden u op de hoogte!
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Hulp gevraagd
Beste ouders,
enen

Woensdag 21 juni van 13.00u tot 16.00u gaan we de klassen weer
poetsen, zodat we volgend jaar weer fris kunnen starten.
Hier kunnen wij uw hulp goed bij gebruiken. Vele handen maken
immers licht werk. Inschrijven kan op de lijst bij de deur van de
klas. Er is die middag iemand aanwezig die eventueel jullie kin
deren kan opvangen.
Alvast bedankt! Groeten de kleuterjuffen.

Schoolreis

Cito kleuters
Cito kleuters.
De kleuters gaan deze
week starten met de afname van de cito boekjes
bij de groep 2 leerlingen.
Ze gaan laten zien wat
ze allemaal al goed
kunnen en wat we nog
kunnen leren!
Gr. de kleuterjuffen

Vandaag hebben alle kinderen een brief (met
inschrijfstrookje) meegekregen over de
schoolreis. Op 13 juli is het weer zover…….
Groep 1 t/m 4 gaat naar Dippie Doe
Groep 5 en 6 naar Billy Bird
Groep 7 en 8 naar Toverland
Denkt u eraan om het inschrijfstrookje + 10
euro voor 30 juni in te leveren bij de leerkracht van uw kind

Kalender
Woensdag 28 juni

Musical groep 8

Donderdag 29 juni

Groep 8 vrij

Ma 3 t/m do 6 juli

Kamp groep 8

Dinsdag 4 juli

Eindrapport

Vrijdag 7 juli

Groep 8 vrij

Maandag 10 juli

Studiedag, alle kinderen vrij

Dinsdag 11 juli

Uitwisseluurtje 9.00 uur

Woensdag 12 juli

Feestdag & ouderbedankochtend

Donderdag 13 juli

Schoolreis

Vrijdag 14 juli

Laatste schooldag

Dojo 1 juli
Zaterdag 1 juli is het weer zover: de laatste
Dojo van het schooljaar!
We houden in de laatste sessie een Scratch
Challenge en gaan programmeren met Lego
Mindstorms, Arduino's, Raspberry pi's.
Naast de workshop kun je natuurlijk ook meedoen met de Open Dojo en verder werken aan
je eigen project of juist beginnen met iets
nieuws gebruik makende van onze materialen
zoals Scratch kaarten, Python, M-bots.
Het meenemen van een laptop voor deze dojo
is verplicht.
Heb je geen laptop? Stuur ons dan een mail
naar: contact@coderdojo-helmond.nl, dan
zorgen wij voor een leenlaptop.
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12 juni 2017
Het Tienerhuis
Zoals de naam het al zegt, zijn wij er voornamelijk voor de tieners, maar uiteindelijk is iedereen er welkom!
De openingstijden:
Dagen

S ’middags

S ‘avonds

Maandag, Dinsdag en Donderdag

15:00 – 17:30

18:30 – 21:00

Woensdag en Vrijdag

13:00 – 17:30

18:30 – 21:00

Zaterdag en Zondag

13:00 – 17:30

Gesloten

Het kan zijn dat er door weersomstandigheden of te weinig toezicht wij andere tijden hebben of zelfs gesloten zijn.
Afwijkende tijden vindt je op onze facebookpagina.
Over Ons
Het Tienerhuis en Skatepark is aan de Rivierensingel in Brouwhuis, vlakbij het spoor. Zowel binnen als buiten hebben we voldoende te doen. Zowel binnen als buiten is er voldoende te doen en kun je gebruik maken van verschillende spullen. Er is zowel
binnen als buiten altijd iemand aanwezig om toezicht te houden. We streven er naar dat er iemand aanwezig is met kennis van
EHBO.
Als het slecht weer is buiten het skatepark dicht, maar kan er nog binnen van alles gedaan worden. Binnen kun je pingpongen,
darten en biljarten. Ook als het te heet is, wordt er geen gebruik gemaakt van de toestellen buiten, omdat de toestellen dan te
heet zijn. Maar als het warm is buiten kun je wel nog voetballen, basketballen en verstoppertje spelen en we houden zelfs regelmatig waterspellen. Je kunt nog van alles doen. Voor afwijkende activiteiten houdt onze facebookpagina in de gaten.
Binnenkort gaat onze site online. Vanaf dan is het mogelijk om een pasje aan te vragen. Dit is helemaal gratis. Met dit pasje kun
je kosteloos bijv. een step lenen. Ook hebben wij skateboards, skeelers, bescherming, maar ook bijvoorbeeld een voetbal of
een frisbee.
Ook voor binnen kun je met je pasje gebruik maken van van alles. Zo kun je een bordspel lenen, dartpijlen voor het darten, of
twee batjes voor de pingpongtafel.
Verder is het mogelijk om zowel binnen als buiten mogelijk om een flesje drinken of iets lekkers te kopen voor een klein bedrag.
Eén keer in de maand wordt er binnen een themadisco georganiseerd voor kinderen tussen de 10 en 15 jaar. De disco’s verschillen altijd van thema. Bijvoorbeeld in oktober is er een Halloween disco. Drinken, snoep en chips zijn tijdens de disco’s ook
verkrijgbaar. Graag zien we jou ook bij de volgende disco of op het skatepark en Tienerhuis!
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