Straapsels
2 november 2017
Agenda voor de komende weken
Dinsdag 7 november:
Informatieavond Ready to Rock,
19.00-20.00 u locatie Twentehof
Vrijdag 24 november: groepen 3 en
4 bezoeken het kasteel van
Sinterklaas. Kinderen zijn tussen
13.00-13.15 uur terug op school.
Sinterklaasviering op De Straap
5 december vieren we Sinterklaas
op De Straap. We gaan er samen
een mooi feest van maken. Voor de
kinderen die dit feest vanuit
geloofsovertuiging niet mee kunnen
vieren wordt er voor een andere
invulling gezorgd. We verwachten
daarom alle leerlingen op 5
december gewoon op school.
Mocht u uw kind vanwege
bovenstaande reden aan het
alternatieve programma mee willen
laten doen moet u dat even melden.
We vragen u dit dan voor 17
november door te geven via
destraap@obsh.nl

Kasteel van Sinterklaas
De groepen 3 en 4 gaan op vrijdag
24 november op bezoek bij het
kasteel van Sinterklaas.
We zoeken ouders die de kinderen
willen vervoeren naar het kasteel.
De ouders kunnen helaas niet mee
naar binnen. Heeft u zin en tijd om
te rijden? U kunt zich aanmelden bij
de leerkracht van uw kind.
Belangrijk om te weten is dat groep
3 en 4 die dag pas rond 13.00- 13.15
uur terug zullen zijn op school.
Voor ouders die al om 12.30 uur een
ander kind op komen halen staat er
koffie/thee klaar in de hal van de
school. Daar kunt u wachten tot uw
kind terugkomt.
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Extern nieuws:
Peutergym
Elke maand gaan de peuters van
peuterspeelzaal het Poppeschoentje
gymmen bij De Straap.
In de kleine kring worden de
kinderen voorbereid op het echte
werk; wat is gymmen, en wat kun je
al allemaal met je eigen lijfje?
De peuters vinden het prachtig en
hebben weer volop genoten en zich
heerlijk uit kunnen leven.

Jacques Vriens bij de Ganzenveer
Meester Jaap, Baron 1898, de Bende
van de Korenwolf, Grootmoeders
Grote Oren, de Kindertemmer,
Smokkelkinderen, Helmondse
Herinneringen, Achtste Groepers
Huilen Niet.......
Wij kunnen ons niet voorstellen dat
er mensen zijn die nog nooit iets van
Jacques Vriens gelezen hebben.
Een schrijver voor alle leeftijden.
Gezellige voorleesverhalen,
sprookjes, maar ook boeken over
serieuze onderwerpen waar
kinderen op de basisschool mee te
maken kunnen krijgen.
En wat te denken van het boekje
Helmondse Herinneringen?
Onlangs verscheen zijn nieuwste
boek, "Niet Thuis". Hierin schrijft hij
over Hannah, die niet thuis woont
maar in een leefgroep. Ze vangt een
gesprek over bezuinigingen op en
komt samen met haar huisgenoten
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in actie. Hoe loopt dit af......
Wij vinden het hoog tijd om Jacques
Vriens weer te ontvangen in onze
boekhandel!
Jacques zal voorlezen, vertellen, en
natuurlijk signeren.
Schuif aan met een glaasje ranja en
iets lekkers, gezellig als je komt!
Waar: Boekhandel de Ganzenveer
Oude Aa 49 (centrum) Helmond
Wanneer: Zaterdag 4 november
Tijd: 14.30-15.30u
Vrije inloop

Onze 17e CoderDojo wordt op
zaterdagmiddag 11 november 2017
gehouden op het Jan van Brabant
College.
Wat gaan we doen?
Onder leiding van een mentor leer
je over en programmeer je de Lego
robots op de computer en laat je de

robot een missie uitvoeren op het
circuit. Voor je het weet kun je de
robot overal heen laten rijden.
Tijdens de workshop werk je in
teams! De workshop is voor
kinderen van 9-14 jaar.
Ook kun je aan de slag met
Arduino's. Dit is een erg populaire
en goedkope microcontroller met
ongekende mogelijkheden.
Kinderen onder de 12 jaar kunnen
beginnen met de basisbeginselen
van programmeren en gaan aan de
slag met onder andere Scratchkaarten.
Programma:
Inloop: 12.30 uur
Start: 13.00 uur
Einde: 16.00u
Gratis inschrijven op:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets
-coder-dojo-helmond-17-voor-elkwat-wils39487706794?aff=erelexpmlt
Of kijk op onze facebook pagina
Wees er snel bij, want vol = vol.
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