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Straapsels

Even voorstellen
Beste ouders,
In deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar wil ik me graag even voorstellen.
Ik ben dit schooljaar namelijk actief in de rol van interim-directeur op De
Straap.
Ik ben Silke Vos, 37 jaar oud en ik woon in Budel met mijn man en 2 zoons. Ik
werk al heel wat jaren in het onderwijs; op basisscholen, maar ook op het
voortgezet onderwijs en MBO. Ik heb inmiddels rollen mogen vervullen als
(onderwijskundig) adviseur, projectleider, teamleider, en (interim) directeur.
In dit schooljaar mag ik kennis en ervaring gaan uitwisselen met het team van
de Straap. Samen met het team ga ik voor één jaar werken aan de opdracht
zoals we die hebben gekregen van het bestuur van OBSH. Die opdracht is dat er
na dit schooljaar een nieuwe directeur kan starten in een school met een professioneel samenwerkend team dat een duidelijk beeld van De Straap voor de
toekomst heeft. Dit geldt met name wat betreft visie op onderwijs en huisvesting. Het is een prachtige opdracht waar we samen met veel plezier aan
beginnen.
Het team en ik hebben elkaar al een beetje leren kennen en ik voel me heel
welkom. Het team heeft aangegeven warme contacten met ouders belangrijk
te vinden. Dat is fijn, want daar kan ik me helemaal in vinden. Ik ben regelmatig op school aanwezig omdat ik mijn (gemiddeld 28) werkuren verdeel over
4 of 5 dagen. Mocht er behoefte zijn aan een gesprek maak dan gerust even
een afspraak of spreek me even aan in de school. Hopelijk ontmoeten we
elkaar snel!
Hartelijke groeten,
Silke Vos

Informatie avond andere stijl
Op 11 september staat de informatie avond gepland. De avond zal iets anders verlopen dan
andere jaren. We kiezen er namelijk voor om er een inloopavond van te maken op beide
locaties. De inloop is tussen half 6 en half 8. Uw kind zal u dan als een echte gids u meenemen
naar zijn of haar klas en alles vertellen over de nieuwe groep. Alle leerkrachten en onderwijsassistenten zijn aanwezig voor vragen en een fijne kennismaking. Ook de nieuwe interimdirecteur is in de aula van Twentehof aanwezig om kennis te maken. We verwachten veel ouders, dat vinden we heel fijn. Wees welkom!

Straapsels
Met ingang van dit schooljaar zullen de Straapsels voortaan op donderdag om de week verschijnen.
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Ziekte juf Linda
Zoals in de groepsverdeling voor de vakantie al is opgenomen zal, wegens ziekte van juf Linda, juf Chantal groep 3
gaan vervangen

Offerfeest vrijdag
De kinderen die meedoen aan het offerfeest krijgen 1 dag
verlof. Meld het wel aan de leerkracht(en) van uw
kind(eren) als uw kind deelneemt aan het offerfeest.

Schoolkalender
Volgende week zal de schoolkalender voor het nieuwe schooljaar op papier meegegeven
worden aan alle oudste kinderen van onze school. De schoolkalender is ook digitaal te
vinden op de website van onze school en op Facebook.

Poetshulp gevraagd
Beste ouders van de kleuters,
In de onderbouw zoeken wij 2 vrijwilligers die 1x in de maand samen de speelzaal (naast het normale onderhoud) een extra poetsbeurt zouden willen geven. Wilt u uw hulp aanbieden? Dat vinden we superfijn!
Geef uw naam dan a.u.b. door aan de leerkracht van uw kind,
Met vriendelijke groet,
De juffen van de onderbouw.

Funkey hockey
Voor de allerkleinsten die graag willen hockeyen met plezier heeft HC Helmond Funkey hockey opgestart op de
zaterdagochtend van 8:45 tot 9:45 uur. De Funkey wordt gehouden op Veld C van het Sportpark "De Warande"
Horst 27, 5707 GW, Helmond van Hockey Club Helmond. We starten dit seizoen weer op 9 september.
De vorm van sport is bedoeld voor 4 tot 6jarigen. Op deze manier krijgen ze de kans om kennis te maken met
hockey.
Funkey bestaat niet alleen uit hockey, het is algemeen bewegingsonderwijs met een onderdeel loopscholing,
een onderdeel balvaardigheid en een onderdeel (knots) hockey.
Ook de normen en waarden van het spelen in teamverband worden bijgebracht. Zodat zij met meer plezier,
veilig en niet vrijblijvend het spel leren spelen.
Bent u enthousiast geworden?
Kom dan gerust eens langs bij Funkey op zaterdagochtend en schrijf uw kind in via het inschrijfformulier, onder
het kopje Lidmaatschap, op de website www.hchelmond.nl.
Ook kinderen uit alle andere leeftijdscategorieën zijn van harte welkom om aan te sluiten bij (eerst) de trainingsgroep of een team van hun leeftijd. Deze groepen kennen geen maximum in het aantal plekken.
Wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar: jongstejeugd@hchelmond.nl
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Email adressen team
Alle personeelsleden hebben met ingang van dit schooljaar een nieuw email
adres:

Groep 0-1

Juffrouw Ilja
iljajeuken@obsh.nl
Juffrouw Mariëtte
mariettemennen@obsh.nl
Groep 1-2
Juffrouw Manon
manonvanroy@obsh.nl
Juffrouw Richelle
richellevanderheijden@obsh.nl
Groep 1-2
Juffrouw Els
elsbukkems@obsh.nl
Taalklas
Juffrouw Gerlaine
gerlainevandijk@obsh.nl
Onderwijsassistenten
onderbouw
Juffrouw Sonja
sonjapronk@obsh.nl
Juffrouw Safaa
safaahaddouche@obsh.nl
Groep 3a
Juffrouw Helmie
helmieboetzkes@obsh.nl
Juffrouw Noortje
noortjekuijpers@obsh.nl
Groep 3b
Juffrouw Chantal
chantalgremmen@obsh.nl
(Juffrouw Linda) lindavandewaarsenburg@obsh.nl
Groep 4a
Juffrouw Astrid
astridjonker@obsh.nl
Juffrouw Yolanda
yolandavanderzanden@obsh.nl
Groep 4b
Juffrouw Marlies
marliesvaes@obsh.nl
Juffrouw Astrid
Groep 5
Meneer Mike
mikedewit@obsh.nl
Juffrouw Tanja
tanjagabriels@obsh.nl
Onderwijsassistenten
middenbouw
Juffrouw Marieke
marieketenholter@obsh.nl
Groep 6

Juffrouw Nicole
Juffrouw Loes
Groep 7
Meneer Jaimy
Juffrouw Syl
Groep 8
Juffrouw Margit
Onderwijsassistenten
bovenbouw
Juffrouw Anniek
Topklas
Juffrouw Syl
Interim directeur Juffrouw Silke
Conciërge
Meneer Junior
Administratie
Juf Lydia
Interne begeleiders
Juffrouw Monique
Juffrouw José

nicolehelsper@obsh.nl
loesvanvlerken@obsh.nl
jaimyverheijen@obsh.nl
syldavans@obsh.nl
margitkusters@obsh.nl
anniekpieters@obsh.nl
syldavans@obsh.nl
destraap@obsh.nl
juniorhering@obsh.nl
lydiacoumans@obsh.nl

moniquevanheijster@obsh.nl
joseverschuren@obsh.nl

Alle email op het oude adres wordt voorlopig nog doorgestuurd. Maar let
op: gebruik voortaal het nieuwe adres.

Kalender
Maandag 11 september Informatieavond 17.30-19.30
uur
Woensdag 13 t/m vrijdag 15 september

Trektocht groep 7
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Back to School “Disco”
De vakantie is weer voorbij en we zijn allemaal weer naar school. Of zoals we dat in het Engels zeggen.
Back to school! En daarom hebben we een back to school Disco op de eerste vrijdag van het schooljaar,
1 september vanaf 19.00 tot 22.30 uur bij het Tienerhuis.
Ben jij 10 of word je dat bijna, dan ben je welkom om samen met je klasgenootjes en vriendjes te komen!
Het is helemaal gratis om binnen te komen als je een pasje hebt. Drinken en chips kun je halen voor
1 muntje. Je kan 6 muntjes halen voor €5,- of €1,- per stuk in het halletje van het Tienerhuis.
Een pasje kan je aanvragen via de website www.tienerhuis.nl
Zien we jullie dan?
Meisjesavond!
Op elke woensdagavond vanaf 20 september om 18.30 uur hebben we een avond alleen voor meisjes vanaf
groep 6. Als je mee wilt doen is dit meestal gratis, maar soms als we veel moeten inkopen of een uitje hebben dan vragen we een kleine bijdrage. Dit laten we dan op tijd weten.
Wat gaan we allemaal doen? We gaan slijm maken, bakken, spelletjes, een fotoshoot, gourmetten en nog
veel meer leuke dingen die we samen kunnen bedenken.
Jongensavond!
Op elke dinsdagavond vanaf 19 september om 18.30 uur hebben we een avond voor alleen de jongens vanaf
groep 6. Als je mee wilt doen is dit meestal gratis, maar soms als we veel moeten inkopen of een uitje hebben dan vragen we een kleine bijdrage. Dit laten we dan op tijd weten.
Bij de jongens gaan we pizza’s bakken, horrormaskers maken, gourmetten, spelletjes in het bos, hutten
bouwen en nog veel meer! En heb je zelf toffe ideeën dan kunnen we dat ook doen!
Datum en tijd van de jongen en de meisjes avond kunnen misschien nog veranderen. De definitieve dagen
en tijden laten we nog weten. Opgeven voor de jongens en de meisjesavond kun je doen bij het Tienerhuis
en Skatepark of via de facebookpagina.
Gewoon even langskomen
Natuurlijk mag je altijd langskomen ook als we geen activiteit hebben. Het skatepark is voor alle leeftijden
en het Tienerhuis vanaf 10 jaar. Bij het Skatepark kun je gratis steps, skates, ballen en spelletjes lenen als
je een pasje hebt. Dit pasje kan je gratis aanvragen via de website. www.tienerhuis.nl. Het skatepark is
open met goed weer na schooltijd.

Jeugdtheaterschool Annatheater
Nieuw seizoen Jeugdtheaterschool Annatheater
Kom gratis een proefles volgen!
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken om allerlei spannende, gekke en onverwachte situaties te beleven.
Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert ook nog een heleboel. In de acteerlessen werk je aan je houding,
stem en verbeelding. Je vermogen om samen te werken, te presenteren en je fantasie worden verbreed.
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia Germano professionele
acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden vanaf 13 september op woensdagen en donderdagen gegeven.
Jeugdtheaterschool Annatheater heeft met de voorstelling "In de ban van Richard" zowel de publieks- als de vakjuryprijs gewonnen op het Brabants Theaterweekeinde 2016.
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool
Het Annatheater is gelegen op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, 5705 AR Helmond.
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Nationale Sportweek
Opening Nationale Sportweek
Met het hele gezin, op de fiets, sfeer gaan proeven bij vele sportaanbieders in Helmond!
Op zondag 10 september tussen 10.00 en 16.00 uur openen we de Nationale Sportweek in Helmond.
Vele Helmondse clubs zetten hun deuren open om jou te ontvangen!
Kijk op de fietsroutekaart welke clubs allemaal deelnemen.
Op www.jibbhelmond.nl kun je het specifieke programma per sportaanbieder vinden én alle gratis open
trainingen/lessen in september!
Voor ieder wat wils, van jong tot oud, ga jij jouw sport ontdekken?

Krentenbaard
Krentenbaard
Vaak in de periode net na de zomervakantie is de kans op ‘krentenbaard’ net wat groter dan normaal.
Wat is het precies?
Krentenbaard is een infectie van de huid. Het komt vaak voor bij kinderen die jonger zijn dan negen jaar.
De symptomen van krentenbaard
Op de huid rondom de neus en de mond ontstaan rode vlekjes en blaasjes met pus, vandaar de naam
‘krentenbaard'.
Geneesmiddelen
Krentenbaard gaat niet gemakkelijk vanzelf over. Je kunt een antibioticazalfje halen bij de huisarts. Als de
klachten groter zijn, dan kan de huisarts ook een antibioticakuur voorschrijven. Dan gaat het sneller over. Dek
de plekjes niet met pleister af. De kans bestaat dat de plekken dan groter worden.
Thuisblijven helpt niet
Thuisblijven helpt niet om krentenbaard te voorkomen. Een kind is namelijk al besmettelijk voordat er klachten
ontstaan. Je kind kan ook meerdere keren besmet raken en krentenbaard krijgen. Als je kind krentenbaard
heeft, zeg het dan wel even tegen de juf of meester op school.
-info ggd brabant zohttps://www.ggdbzo.nl
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