Straapsels
14 december 2017

Wie o wie gaat er optreden tijdens
Straap’s got talent ??????????

Agenda voor de komende weken
Donderdag 21 december:
Continurooster, school voor
iedereen uit om 13.30 uur
Winterdiner van 17.30 – 19.00 /
19.30 uur
Vrijdag 22 december:
9.30 uur: begin school
10.00 uur: Straap’s Got Talent
12.30 uur: begin kerstvakantie
Maandag 8 januari: 8.30 start school
Wintersfeer
Inmiddels hangt er in de school al
een gezellige wintersfeer! Dit mede
met dank aan de hulp van diverse
ouders/de ouderraad.
De mooi versierde lokalen zorgen
voor een warm gevoel in deze
donkere dagen.
Op de lijsten staan al veel lekkere
gerechten voor het winterdiner.
Dat wordt vast en zeker smullen.
Kookt u ook iets lekkers voor de
klas?
En … de spanning wordt langzaam
groter:

Aangepaste schooltijden
De schooltijden op donderdag 21
december zijn i.v.m. het winterdiner
als volgt:
8.30 – 13.30 uur, continurooster.
We verwachten dat alle kinderen
tussen de middag op school zullen
eten. Mocht dit om bepaalde
redenenen niet zo zijn, dan
verwachten we uw kind om 12.45
uur terug op school.
De kinderen worden weer op school
verwacht:
Groep 1-2: 17.30 – 19.00 uur
Groep 3-8: 17.30 – 19.30 uur
Op vrijdag 22 december vindt de 3e
edititie plaats van Straap’s got
talent. Doordat we donderdag een
continurooster zullen voeren
kunnen de kinderen lekker wat
uitslapen!
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We starten pas om 9.30 uur. De
kinderen van groep 7 en 8 komen
om 9.30 uur rechtstreeks naar
Twentehof.
Vanaf 10.00 uur zullen leerlingen en
teamleden gaan optreden. Wanneer
uw kind de voorronde gewonnen
heeft, ontvangt u een persoonlijke
uitnodiging van de leerkracht om te
komen kijken.
Veel succes en vooral veel plezier
allemaal.
Om 12.30 uur is de school uit en
begint de kerstvakantie.

Vanuit het team zijn dat juf Loes en
juf Syl. Juf Silke is geen lid van de
M.R., maar is aanwezig om uitleg en
adviezen te geven.
In deze eerste vergadering hebben
we gesproken over de taakverdeling
binnen de MR. En
over de ontwikkelingen op de Straap
zoals:
 De personele situatie,
 De gesplitste vieringen
 Het alternatief programma
voor Sintviering
 Inspectiebezoek van 4
december

Nieuws van de M.R.
Dinsdag 28 november 2017 hebben
we onze eerste M.R. vergadering
gehad.
Onze M.R. bestaat vanuit de ouders
uit Patrick Cornelissen, vader van
Jayden en Naomy en Fauzia Shah,
moeder van Fahiem en Sumayya.
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Extern nieuws:
Gratis proeflessen
Jeugdtheaterschool!
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.

Data: woensdag 10 en donderdag
11 januari 2018
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 Station
Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a,
Helmond.
info@annatheater.nl www.annatheater.nl

We wensen iedereen fijne
feestdagen en een heerlijke
vakantie. Tot maandag 8 januari
om 8.30 uur.

Jeugdtheaterschool Annatheater is
winnaar van de Brabantse
Theaterprijs 2016.
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