Straapsels
28 SEPTEMBER 2017
Agenda voor de komende weken
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
Vrije dagen
Op woensdag 4 oktober zijn alle
kinderen vrij in verband met een
studiedag van de leerkrachten.
Op donderdag 5 oktober zijn alle
kinderen vrij in verband met de
landelijke staking van de
leerkrachten.

Bibliotheekouders gevraagd
Na de herfstvakantie starten we
weer met de bibliotheek op school.
We zijn dringend op zoek naar
ouders die ons hierbij kunnen
helpen. Het zou fijn zijn als u elke
week op hetzelfde tijdstip kunt.
U kunt zich aanmelden bij de
leerkracht van uw kind. Geeft u dan
meteen door op welk tijdstip u kunt.
Ook met vragen kunt u bij hen
terecht.
Alvast bedankt.

Schoolfotograaf
Het is nog ver weg maar noteert u
het alvast:
De schoolfotograaf komt op
donderdag 31 mei 2018.
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DUH!
De gemeente Helmond is zich aan
het verdiepen in de vormgeving van
het stadspark en wij (de Stichting
Openbare basisscholen) gaan
Helmond hierbij helpen.
In de maanden oktober tot en met
januari hebben wij een speciaal
ontwerpatelier in het stadspark van
Helmond. Dit ontwerpatelier is te
vinden op het oude OBRAGASterrein, achter de bibliotheek.
Hier gaan we met de Stichting
Openbare Basisscholen
designprojecten onder schooltijd
draaien.
Speciaal hiervoor hebben we de
hulp ingeroepen van architecten,
designers en kunstenaars.
Zij gaan ons leren hoe we met een
“designbril” naar het park kunnen
kijken.
Onder schooltijd kunnen groepen
werken aan ontwerpopdrachten
rondom de publieke ruimte.
Maar……………… je kunt niet alleen
onder schooltijd leren vormgeven in
het ontwerpatelier. We hebben ook
een creatief aanbod na schooltijd
voor kinderen van onze scholen en
dit aanbod is gratis!

Aanbod 1.
We starten een naschoolse
lessenreeks van 10 lessen rondom
architectuur.
Deze reeks start op 12 oktober en
duurt tot 21 december (tijdens
vakantieperiodes is er geen les).
De lessen vinden iedere donderdag
plaats. Van 15.15 – 16.45 uur
kunnen kinderen in de leeftijd van 9
tot en met 13 jaar
architectuurlessen volgen en
werken ze aan een project dat ‘de
Isometrische stad’ heet.
Leerlingen leren over bouwkunde,
werken isometrie uit en bouwen
uiteindelijk een maquette.
De leerlingen worden begeleid door
docenten van
www.architectuurlessen.nl.
Ouders zijn van harte welkom om bij
de lessen aanwezig te zijn.
Heb je interesse in de cursus, stuur
dan een mail naar:
marvin@obshelmond.nl
Met de vermelding van;
1) de volledige naam van het kind;
2) de naam van de school en
3) de groep en naam van de
leerkracht.
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Wees er snel bij want voor deze
lessencyclus is maar plek voor 15
kinderen.
Bij succes wordt er een cyclus
herhaald.
Aanbod 2.
Naast architectuur-les kun je ook
design-les volgen.
Leerlingen krijgen 10 lessen van
verschillende designers. Meneer
Marvin is bij alle lessen aanwezig.
Kinderen leren in de eerste vier
lessen om ontwerpen te maken voor
het Helmonds park. Ze kunnen van
alles bedenken wat in het park zou
moeten staan. Designer Kim Haagen
leidt deze lessen.
Vervolgens leert BeamitUp een
virtueel filmpje te maken van het
ontwerp dat onder begeleidng van
Kim is gemaakt.
De laatste vier lessen bestaan uit
verschillende schilder- en
tekentechnieken rondom de
ontwerpen. Deze lessen worden
gegeven door meneer Marvin.

De data van de lessen zijn
10 oktober
www.kimhaagen.nl
1 november
www.kimhaagen.nl
8 november
www.kimhaagen.nl
15 november
www.kimhaagen.nl
22 november
www.beamitup.nl
29 november
www.beamitup.nl
6 december
www.marvincorneille.nl
13 december
www.marvincorneille.nl
20 december
www.marvincorneille.nl
10 januari
www.marvincorneille.nl
marvin@obshelmond.nl
Met de vermelding van;
1) de volledige naam van het kind;
2) de naam van de school en
3) de groep en naam van de
leerkracht.
Wees er snel bij, er zijn maar 15
plekken beschikbaar.
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Winnaar Brabantse Theaterprijs
2016 speelt Young Hearts
De acteurs van de produktiegroep
van Jeugdtheaterschool
Annatheater wonnen vorig jaar een
Brabantse toneelprijs met een
moderne bewerking van
Shakespeare's "Richard de Derde".
Deze groep van 11 jongeren heeft,
samen met 11 kinderen, een nieuwe
voorstelling gemaakt en wel over de
pubertijd en de liefde. Young Hearts
geeft op hilarische wijze een inkijk
op het wel en wee van jongeren, op
de grens van volwassenheid.
“Young Hearts” is een boeiend en
verrassend stuk waarin door middel
van losse fragmenten ieder
personage een eigen ontwikkeling
doormaakt. Als de liefde bij je langs
komt, dan verander je…voor altijd,
want wat is er nou extremer dan
een puber? Juist: de liefde.
Kom kijken naar deze bijzondere
voorstelling van onze groep
doorgewinterde superspelers!

van Hemert, Evie Hendriks, Teun
Hermans, Yasemin Kevser, Leanne
Stoeffe, Elise Vogels en Bart van de
Voort
Meespeelkinderen: Babette,
Drazzic, Fenne, Luc, Mathijs, Mosa,
Myron, Nikki, Sanne,Tara en Thije
Data: Zaterdag 30 september,
zondag 1, vrijdag 6, zaterdag 7 en
zondag 8 oktober.
Aanvang: vrijdag en zaterdag: 19.30
uur, zondag: 15.00 uur.
Entree: kinderen/jongeren € 8,00;
volwassenen € 10,00.
Kaartverkoop: www.annatheater.nl
Het Annatheater is gelegen op 1
minuut loopafstand van het NSstation Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a,
Helmond. Informatie kaartverkoop:
06-28104333.
info@annatheater.nl www.annatheater.nl

Regie: Lavínia Friets Vale Germano
Spel: Emma Bastiaansen, Pepijn van
den Berg, Iza van Blokland, RubénFernando Vargas Domínguez, Eva
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JIBB in de herfstvakantie
Het is bijna zo ver, de herfstvakantie
komt er aan! En als het vakantie is,
dan weet je dat JIBB weer sportieve
activiteiten organiseert! Heb je
bijvoorbeeld zin om met een aantal
vrienden of vriendinnen mee te
doen aan het
schoolhandbaltoernooi? Of is
synchroonzwemmen meer een
sport voor jou? Ook voor de
kleinsten is er genoeg te doen:
korfbal, dansen, klimmen en nog
veel meer! Het leuke is; je hoeft niet
te kiezen! Doe lekker mee en ontdek
jouw sport!
Meld je aan! Aanmelden kan t/m
woensdag 11 oktober. VOL=VOL!
Kosten: €2,- per activiteit.
Schoolhandbaltoernooi is gratis.
Dinsdag hebben alle kinderen een
flyer mee naar huis gekregen. In de
bijlage van de mail is de flyer nog
een keer ingesloten.

Word jij de eerste Helmonds
scholierenkampioen
Mountainbiken?
Op zaterdag 14 oktober organiseert
R & TC Buitenlust het Helmonds
scholierenkampioenschap
mountainbiken. De wedstrijden
worden gehouden op een mooi en
uitdagend parcours bij recreatieplas
Berkendonk. Om in vorm te komen
voor het kampioenschap kun je
bovendien 2 gratis trainingen volgen
bij wielervereniging Buitenlust. Deze
zijn op donderdag 5 en donderdag
12 oktober van 18:30-19:30 op de
wielerbaan van Buitenlust
(Nemerlaerhof 70, 5709 NL,
Helmond). Zorg ervoor dat je 10
minuten voor aanvang training
aanwezig bent. Een helm is
verplicht. Heb je geen fiets en/ of
helm? Geen probleem, die kun je bij
ons lenen.
Zit jij in groep 6,7 of 8 en wil je MTB
kampioen van Helmond worden?
Schrijf je dan snel in via de volgende
link: http://helmcross.nl/inschrijvenscholierenkampioenschap/
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