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-

Op een rijtje:
Woensdag 6 juli: musical groep 8
Maandag 11- donderdag 14 juli: groep 8 op kamp
Dinsdag 12 juli: rapporten mee
Vrijdag 15 juli en maandag 18 juli: kinderen vrij
Dinsdag 19 juli: van 9.00u tot 10.00u kennismaking in nieuwe klas, groep 8 vrij
Woensdag 20 juli: schoolfeestdag en ouderbedankochtend
Donderdag 21 juli: schoolreis
Vrijdag 22 juli: viering van 10.45 -11.45, start vakantie om 12.30 u
Maandag 5 september: 1e schooldag

 Musical groep 8
De afgelopen maanden is er weer hard gewerkt door de leerlingen van groep 8. Een
spetterende musical met toptalenten! Jullie mogen weer gaan genieten van de
voorstellingen op woensdag 6 juli.
Woensdag 6 juli is de musical van 10.30 uur tot 12.00 uur voor de kinderen. De
avondvoorstelling is van 19.30 uur tot 21.00 uur (kinderen groep 8 om 19.00 uur
aanwezig). Tot 22.00 uur is er nog gelegenheid voor een drankje/hapje en is er voor de
kinderen een disco in de speelzaal.
Dinsdagavond 5 juli van 18.00 tot 20.00 uur is de generale repetitie voor de leerlingen
van groep 8.

Musical ‘Alles Overboord!’
Woensdag 6 juli is de musical van groep 8. ’s Avonds en ’s morgens is de musical. De
kinderen van de school komen ’s morgens kijken en de familie van groep 8 in de avond.
We hebben dagen geoefend voor deze dag en hebben lang gewacht voor deze dag. En
dinsdag is de generale repetitie. Het heeft veel tijd gekost om alle spullen en kleding te
verzamelen. En het decor is heel mooi geworden dankzij juf Danaë. Wendy en Naoufal
hebben speciaal voor haar een boot gemaakt om haar te bedanken. Jammer genoeg kon
juf Richelle ons niet meer meehelpen omdat ze ziek was geworden maar gelukkig kwam
er een inval juf, namelijk juf Carmen! Ze heeft ons goed geholpen! Maar toen we de
musical binnen hadden oefende we eigenlijk al gelijk. We gingen eerst oefenen met de
liedjes en de meeste gingen al best goed. De laatste liedjes gingen iets moeilijker maar
nu weten we ze allemaal! We gingen ook al snel uit onze hoofden onze tekst zeggen. Dat
was nogal moeilijk in het begin. We gingen ook een beetje stressen omdat het al
volgende week is! We hopen dat alles goed gaat. Tot woensdag!
Geschreven door Dewi & Vanessa uit groep 8 J
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 De gehandicapten dag voor groep 6
Groep 6 ging om 8:30 begingen met de gehandicapten dag. Meneer Huub en Meneer Tom
, Lilly en mevrouw Silvia hadden zich voorgesteld .
Daarna begon de dag .Het was erg gezellig we konden dingen uitproberen, zoals
rolstoelen ,blindgeleidenstok en we gingen ook in winkels uitproberen.
Als of we een gehandicapte waren, zoals doof zijn, dus moesten we gebaren taal
gebruiken dat was lastig .Na het uitproberen hadden we een proefles gekregen, we
moesten blind eten proeven. Dat was best interessant. Meneer Huub had uitgelegd over
zijn ongeluk, waardoor hij in een rolstoel kwam:
‘ik was aan het voetballen toen ik wilde schieten, maar mijn voet bleef staan en mijn knie
ging de andere kant op. ’ Dat was heel erg. Door een foute operatie heeft hij geen
gevoel meer in zijn been en moet hij een rolstoel gebruiken. Hij vertelde t/m 14:00 over
zijn
Ongeluk en wij mochten vragen stellen, daarna sloten we het af met een mooie applaus
en een cadeautje.
Groeten van Daoud en Othman.
28 mei was een leuke dag voor groep 6.
We hebben met Huub en zijn collega’s leerzame activiteiten gedaan.
We maakten mee hoe gehandicapten zich voelen.
We gingen ervaren hoe je in een rolstoel zit ,blind bent ,slecht horen bent en dat je
maar een beetje ziet.
We gingen naar de Emté we moesten producten zoeken met een bepaalde handicap.
We proefden groente en fruit met een blinde bril op.
We schreven woordjes in braille op, op de kaart van Nederland en anderen plaatsen op
stonden die we moesten raden.
We oefenden ook de gebaren en we deden er een spel mee.
En op het laatst vertelde meneer Huub over zijn handicap en liet ons kunstbenen,
kunstarmen zien die gehandicapten gebruiken als ze het nodig hebben.
Groetjes , Aya en Yasmine

JIBB Sportolympiade – een zomervakantie vol sport en plezier!
De JIBB Sportolympiade is terug! Heb jij zin om een week lang bezig te zijn met sport, spel en plezier?
De JIBB’ers organiseren 2 gave sportweken in de eerste week (25-29 juli) en de laatste week (29 aug2 sept) van de zomervakantie voor alle basisschool kinderen in Helmond.
Basisschool De Straap, Twentehof 200, 5709 KG Helmond, 0492-556313, www.destraap.nl

STRAAPSELS
maandag 4 juli 2016

Iedere dag staat een ander sportthema centraal. Natuurlijk zullen de watersportdag en het
springkussenspektakel ook deze zomer niet ontbreken!
We starten iedere dag om 10.00 uur en om 15.00 uur is het programma afgelopen. Kinderen nemen
zelf een lunchpakket mee voor de gezamenlijk pauze. De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 (schooljaar
2015-2016) mogen allemaal meedoen! De tijden en verzamellocaties zijn voor iedereen hetzelfde,
het programma wordt uiteraard wel op de doelgroep afgestemd.
Deelname kost €5,- per dag of €20,- voor
een hele week. Inschrijven kan op
www.jibbhelmond.nl
Wij zien je graag in beweging!
Groetjes Team JIBB

 Korte cursus toneelspelen in het Annatheater
Altijd al toneel willen leren spelen? In juli kun je 3 lessen volgen bij Jeugdtheaterschool
Annatheater om te kijken of je het leuk vindt.
Data: woensdag 6, 13 en 20 juli.
Tijden:
Kinderen 5 t/m 7 jaar: 15.30 tot 16.15 uur
Kinderen 8 t/m 12 jaar: 16.30 tot 17.30 uur
Jongeren: 17.45 tot 18.45 uur
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 0492 54 75 73 / 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Voor meer informatie: zie www.annatheater.nl , rubriek Jeugdtheaterschool.
Herhalingsbericht!
 Hulp gevraagd
Op donderdag 21 juli, de dag van het schoolreisje, gaat meneer Junior 22 tafeltjes en
stoeltjes voor groep 3 ophalen bij basisschool Brandevoort.
Is er een ouder met een bus en/of grote aanhanger die zou kunnen rijden?
Zo niet, dan zullen we een bus moeten huren en dan blijft de vraag of er mensen zijn die
mee kunnen rijden om te helpen sjouwen!
Vele handen maken licht werk…
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De jarigen
Genevieve, Stefan en Mike uit groep 1 I/M
Aymen uit groep 1/2 E
Julia uit groep 1/2 M
Oliwier uit groep 3
Matthew uit groep 7
Gefeliciteerd en maak er een mooie dag van!
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