Straapsels
14 SEPTEMBER 2017
Nieuwe lay-out
Zoals u ziet heeft de Straapsels een
nieuwe lay-out gekregen.
Agenda voor de komende weken
Woensdag 20 september:
inschrijven oudergesprekken
Woensdag 4 oktober: studiedag, alle
kinderen vrij
Donderdag 5 oktober: landelijke
staking, alle kinderen vrij
Oudergesprekken: dinsdag 10 en
donderdag 12 oktober vanaf 16.00u.
Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober:
Herfstvakantie, alle kinderen vrij
Informatieavond
We kijken terug op een geslaagde
informatieavond met een hoge
opkomst. Fijn dat we zoveel ouders
hebben gezien.
Inschrijven eerste oudergesprekken
Op dinsdag 10 oktober en
donderdag 12 oktober vanaf 16.00
uur vinden de eerste
oudergesprekken plaats. U ontvangt
dan nog geen rapport, maar we

praten wel over hoe het gaat op
school en wat onze eerste indruk is.
U heeft alle ruimte om vragen te
stellen.
De taalklas heeft geen gesprekken.
De leerkrachten van groep 1/2
zullen vertellen hoe het gaat in de
taalklas. De ouders van de leerlingen
uit de topklas krijgen een
persoonlijk bericht van juf Syl.
De inschrijvingen starten op
woensdag 20 september.
Bij ieder groep hangt dan een lijst
met tijden.
Deze lijsten hangen er tot woensdag
27 september.
Vult u zelf niet in dan zullen de
leerkrachten dat doen.
Heeft u vragen of hulp nodig, vraag
de leerkracht om even mee te
kijken!
Let op: indien u kinderen heeft op
beide locaties, houd dan rekening
met reistijd tussen de twee locaties.
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Landelijke staking op 5 oktober
Op donderdag 5 oktober zal door
medewerkers in het primair
onderwijs in Nederland worden
gestaakt. De organisaties die
verenigd zijn in het basisonderwijs,
hebben tot deze staking
opgeroepen om hun boodschap aan
de politiek kracht bij te zetten. Zij
willen dat in het regeerakkoord
extra geld wordt vrijgemaakt voor
eerlijke en rechtvaardige salariëring
en minder werkdruk in het primair
onderwijs.
De staking op 5 oktober betekent
dat op veel plekken in Nederland de
scholen dicht blijven. Stichting
Openbare Basisscholen Helmond
ondersteunt acties die de kwaliteit
van het onderwijs ten goede komen.
De Straap is vanwege de landelijke
staking op 5 oktober de hele dag
dicht.
Wij vragen aan u om uw kind(eren)
5 oktober thuis te houden of elders
op te vangen.
Als team realiseren wij ons goed dat
de staking op 5 oktober tot
problemen kan leiden voor ouders.
Onze leerkrachten gaan echter niet

zomaar staken. Daar is heel wat aan
vooraf gegaan. De nood in het
primair onderwijs is hoog. Op 5
oktober (de Dag van de Leraar)
willen we dat nog eens goed onder
de aandacht brengen. Natuurlijk is
een staking voor niemand fijn, maar
er moet wat gebeuren om de
situatie in het onderwijs te
verbeteren. Helaas is daar een
staking voor nodig.
We hopen van harte dat u 5 oktober
een oplossing kunt vinden voor de
opvang van uw kinderen én dat de
staking uiteindelijk zal leiden tot
beter onderwijs voor alle kinderen.
Dank voor uw medewerking en
begrip!
De peuterspeelzaal en
buitenschoolse opvang staken niet.
Informeer zelf tijdig of er bij uw
buitenschoolse opvang die dag ook
daadwerkelijk plek is voor u kind. De
Sleutel en de Kinderspeelhoeve zijn
op de hoogte van de stakingsdag.
Bij vragen of onduidelijkheden kunt
u terecht bij de directeur Silke Vos ;
e-mail: destraap@obsh.nl
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Foutief emailadres
In de vorige Straapsels stond het
email adres van een van onze
personeelsleden foutief vermeld.
Er stond joseverschuren@obsh.nl
Maar het moet zijn:
josepijnenburg@obsh.nl
Wilt u het aanpassen?
Op tijd beginnen
We zien nog best veel kinderen ‘s
ochtends te laat komen. We gaan
hier de komende periode - samen
met de leerplichtambtenaar - extra
op letten.
De deuren gaan open om 8:20 uur
en de les start om 8:30. We
verwachten alle kinderen ruim op
tijd in de klas, zodat de leerkracht
om 8:30 ook echt kan starten.
Wilt u er samen met ons op letten
dat uw kind op tijd op school is?
Hartelijk dank!

Foto moment
Wij maken vaak leuke foto’s en
gebruiken deze voor de website,
Facebook, en heel af en toe
Instagram en Twitter.
Heeft u hier bezwaar tegen en dit
nog niet kenbaar gemaakt, dan kunt
u dat bij de leerkracht van uw kind
laten weten. Wij houden er rekening
mee.
Wij hanteren de volgende
belangrijke regels:
Altijd meer dan 1 kind op de foto.
Geen vermelding van namen tenzij
specifiek toestemming is gevraagd
Groep 7 wordt uitgezwaaid voor
hun driedaagse trektocht

Parkeren
Wanneer u uw kind met de auto
naar school brengt vinden we het
voor de veiligheid belangrijk dat u
niet stopt bij de ingang van de
school maar uw auto even parkeert
bij de parkeerplaatsen bij de Brem.
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