19 september 2016

Straapsels

Deze week:
- Trektocht foto’s
- Spaaractie
- JIBB nieuws
- Informatieavond
- Schoolbieb
- Topklas

Trektocht groep 7 groot succes
De leerlingen van groep 7 hebben een geweldig zonnig, warme en gezellige
trektocht achter de rug! Hieronder ziet u wat leuke foto’s en volgende week zal er
een kort verslagje te lezen zijn in de Straapsels, geschreven door leerlingen. Op
Facebook staan nog veel meer foto’s.

Vanavond informatieavond
Denkt u eraan dat vanavond de informatieavond is?
We hopen u allemaal te mogen verwelkomen.
Het programma:
19.30-20.15, 1e ronde info in de klassen.
20.15-20.45, algemene info in de aula.
20.45-21.30, 2e ronde in de klassen.
U kunt zelf kiezen of u de eerste of de tweede ronde naar de klas van uw kind
gaat. Let op: groep 3 heeft eind vorig schooljaar al informatieavond gehad, deze
groep doet dus niet mee!
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JIBB nieuws
Klaar voor de start !
We hebben een schitterende zomer achter de rug met 2 top weken
tijdens de Sport Olympiade. Maar we hebben al weer zoveel moois
voor de deur staan dat we weer met veel plezier aan de slag zijn.
Fiets mee op zondag 18 september!
Op zondag 18 september openen we in Helmond de Nationale
Sportweek. We hebben een fietskaart ontwikkeld met daarop ruim
30 sportaanbidders die hun deuren die dag openen. Sommigen zijn 's
ochtends open en anderen 's middags. Je kunt er meerdere
bezoeken. De route kun je zelf bepalen. Er zijn clinics, workshops
en demonstraties. Als je vragen hebt over de betreffende
sport(club) dan zijn er altijd mensen aanwezig om deze te
beantwoorden.
http://jibbhelmond.nl/opening-nationale-sportweek/
OPEN DAG bij JIBB
Enige tijd geleden zijn wij verhuisd naar een nieuw pand aan de
Wethouder Ebbenlaan.
Op zaterdag 8 oktober openen wij onze deuren voor iedereen die

Schoolbieb
Juf Elle is weer begonnen met het
uitlenen van de boeken van de
schoolbieb. Steeds meer kinderen maken
hier gebruik van en daar zijn we héél blij
mee! In de klassen worden afspraken
gemaakt over de uitleendag.

Topklas
Vandaag starten de leerlingen in de
topklas van juf Syl. We wensen deze
kanjers héél veel succes. Binnenkort zal
er vast wel eens een kort verslagje in de
Straapsels verschijnen.

Spaaractie

Kalender
Ma. 19 september

Informatieavond, 19.30-21.30 u

Zo. 2 oktober

Kunstroute in de wijk

Wo. 5 oktober

Studiedag, kinderen vrij

Vr. 21 oktober

Viering in de hal

24-28 oktober

Herfstvakantie

Op dit moment hebben we al meer dan
200 punten verzameld voor de
spaaractie voor speeltoestellen. Dank
voor uw hulp tot nu toe!
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