12 september 2016

Deze week:
- Trektocht
- Spaaractie Jumbo
- Gymrooster
- Inzamelingsactie
- Gratis lessen
Annatheater
- Even voorstellen

Straapsels

Groep 7 op trektocht
Woensdag tot en met vrijdag a.s. gaat groep 7 op trektocht. We wensen hen heel
veel plezier!

Informatieavond

Spaaractie Jumbo

Het programma:

Onze school doet net als vele scholen in Helmond mee aan
de spaaractie van supermarkt Jumbo. We sparen voor
speeltoestellen op de speelplaats. We hopen dat u onze
school wilt steunen door de verzamelde codes bij ons in te
leveren, of zelf in te voeren op internet.
Geef het door aan uw bekenden, vraag of ze voor ons
meesparen.

19.30-20.15, 1e ronde info in de klassen.

Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

Denkt u aan de informatieavond op maandag
19 september a.s.?
We hopen uw allemaal te mogen
verwelkomen.

20.15-20.45, algemene info in de aula.
20.45-21.30, 2e ronde in de klassen.

Gymrooster

Groep 5 aan de laptops
Geschiedenis, interessant!

Maandag
Groep 7: 8:30 - 9:15 uur
Groep 4: 9:15 -10:00 uur
Groep 3B (juf Linda): 10:30 -11:15 uur
Groep 5: 11:15 - 12:00 uur
Groep 3A (juf Noortje/juf Helmie): 13:00 - 14:00 uur
Groep 6: 14:00 - 15:00 uur
Dinsdag
Groep 8: 8:30 - 9:30 uur

Groep 3, de eerste dagen

Woensdag
Groep 5: 8:30 - 9:15 uur
Groep 3A: 9:15 - 10:00 uur
Groep 4: 10:30 - 11:30 uur
Groep 6: 11:30 - 12:30 uur
Vrijdag
Groep 8: 8:30 - 9:30 uur
Groep 3B: 10:30 - 11:30 uur
Groep 7: 11:30 - 12:30 uur
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Gereedschap inzamelingsactie

De Helmondse Oecumenische Werkgroep "Heelheid van de Schepping" organiseert op zaterdag 15 Oktober
2016 van 11.00 uur tot 13.00 uur nu alweer voor de 20ste keer hun jaarlijkse inzamelingsactie ten gunste
van de stichting Vraag en Aanbod Internationaal.
Deze inzameling gebeurt tevens in het kader van de Millennium Doelen van de Gemeente Helmond.
De Stichting Vraag en Aanbod in Tilburg knapt gebruikte spullen, in diverse werkplaatsen verspreid over ons
land, op voor projecten in de derde wereld. Dit gebeurt door jonge en langdurig werklozen die onder
professionele begeleiding voorbereid worden voor werk of verdere scholing. Veel van wat wij niet meer
gebruiken kan in de ontwikkelingslanden nog goed worden gebruikt. Uw oude naai- of breimachine en
handgereedschap krijgen een tweede leven. Wilt u het ons ter beschikking stellen? Geeft U het dan alstublieft
op 15 oktober tussen 11.00 en 13.00 uur bij een van de onderstaande inzamelingsadressen af. Na een
grondige opknapbeurt gaan alle goederen naar projecten in Afrika, waar honderden mensen er mee aan de slag
gaan.
Wij als Oecumenische Werkgroep dragen dit initiatief al voor de 20ste achtereenvolgende keer een warm
hart toe, wij hopen ook deze keer dat U dit ook weer doet?
Alvast hartelijk dank!
De inzameladressen zijn:
Praktijkschool Helmond
St. Jozefkerk / Hoofdingang
Basisschool ’t Hout

Generaal Snijdersstraat 51
Tolpost 1
Mahoniehoutstraat 13

Bethlehemkerk
De Greef
Gemeenschapshuis de Loop
Wijkhuis Bredeschool Westwijzer

Sperwerstraat 2
Dorpsstraat 63 Stiphout
Peeleik 7
Cortenbachstraat 70

Kindcentrum Mozaïek
Wilhelminaschool

Nieuwveld 61
Bachlaan 9

Goederen die wij graag inzamelen: Naaimachines (hand, elektrisch, trap), echter geen schuitjesmachines
Breimachines. Eenvoudig handgereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter, schoenmaker,
fietshersteller, automonteur. Eenvoudig landbouwgereedschap (spade, hark, cultivator, snoeischaar, enz.)
Professioneel elektrisch handgereedschap (bijv. Makita, Hitachi; geen DHZ-gereedschap) Buitenboordmotoren
(Evinrude, Johnson, OMC), generators en compressors (draagbaar), elektrisch lasgereedschap, waterpompen
(mechanisch) Rolstoelen (indien inklapbaar), krukken, schoon beddengoed (eenpersoons lakens en dekens).
Wat wij niet kunnen accepteren: Computers, fietsen, meubilair, keukenapparatuur en wasmachines, beelden geluidsapparatuur, huisraad, kleding enz.
INFO: heelheid@outlook.com
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Gratis proeflessen Annatheater
Woensdag 21 en donderdag 22 september: Gratis proeflessen
Jeugdtheaterschool Annatheater
Vliegen naar de maan, reizen in de tijd, in een weeshuis wonen waar de
vreselijke mevrouw Havik de baas is of zelf de koning zijn in een prachtig
kasteel. Dat kun je allemaal op het toneel beleven. In de acteerlessen werk je
aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen om samen te werken, te
presenteren en je fantasie worden verbreed.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden
vanaf 21 september op woensdagen en donderdagen gegeven.
“Ik vind het Annatheater professioneel. Je leert er veel en het is niet alleen
leuk om er te spelen maar ook om er naar voorstellingen te komen kijken.”
(Ruben, 11 jaar)

Even voorstellen
Ik ben Youssra Bais en ben 20 jaar oud. Ik ben dit jaar stagiaire bij
groep 3b bij juf Linda en kom elke donderdag, misschien ook andere
dagen, stage lopen in groep 3b. Ik doe de opleiding onderwijsassistente
binnen 1 jaar op het Variva in Eindhoven. Het is wat knokken om het
binnen een jaar te behalen, maar natuurlijk ik ga ervoor! Ik wil
namelijk geen onderwijsassistente worden, maar een juffrouw. Daarom
wil ik de opleiding onderwijsassistente in 1 jaar doen en daarna
doorstuderen op de Kempel in Helmond.
Naast het studeren hou ik heel erg veel van winkelen en lekker op
vakantie gaan. Ook houd ik van spannende boeken lezen en lekker in
de ochtend door het bos wandelen. Wil je toch nog wat meer over me
weten, dan kan je het altijd komen vragen!
Groeten, Youssra

Nieuwe website

Kalender
14-16 september

Trektocht groep 7

19 september

Informatieavond, 19.30-21.30 u

Bezoek onze nieuwe website:
www.destraap.nl
Hier vindt u o.a. de roosters, de
vakantiedagen, de ouderkalender,
en binnenkort ook informatie over
de groepen en foto’s van de
teamleden. Updates worden ook op
Facebook gemeld.
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