Straapsels
8 maart 2018
Agenda voor de komende weken
Donderdag 15 maart: Pannenkoek
middag
Bericht van de leerplicht; gemeente
Helmond
Een aantal ouders heeft
geïnformeerd naar mogelijkheden
voor verlof in de week van 20 tot en
met 24 augustus 2018.
Als reden geven de ouders aan dat
zij het Offerfeest aansluitend aan de
schoolvakantie, samen met hun
familie in het buitenland willen
vieren.
De leerplichtambtenaar van de
gemeente Helmond laat echter
hierbij weten dat dit niet mogelijk is.
Verlof wegens religieuze
verplichting of levensovertuiging
geldt alleen voor de duur van de
religieuze verplichting. Landelijk is
als richtlijn afgesproken dat er voor
deze verplichting één schooldag vrij
genomen kan worden. Dit betekent
dus dat er vanwege het vieren van
het Offerfeest slechts één dag vrij
wordt gegeven.

In verband met de eventuele
plannen voor de zomervakantie
verzoeken wij u om met deze regels
rekening te houden.
Pannenkoek middag
OBS de Straap en De Brem
organiseren ook dit jaar weer een
gezellige pannenkoek- middag voor
de ouderen uit de wijk en de opa’s
en oma’s van de kinderen. Dit jaar
vindt deze middag plaats op
donderdag 15 maart in
wijkcentrum De Brem. Kinderen uit
groep 5 t/m 8 bakken
pannenkoeken en serveren deze
ook uit. Tussendoor kunnen de
gasten genieten van een aantal
optredens.
De aanmeldingen moeten uiterlijk
vrijdag 9 maart binnen zijn.
Schrijf op tijd in want vol = vol!
Gezocht
Hulpouders koningsspelen op
vrijdagochtend 20 april 2018 (zie
bijlage). Aanmelden kan bij
jaimyverheijen@obsh.nl
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Even voorstellen, de stagiaires op
onze school
Mijn naam is Lotte Delemarre. Ik
ben 18 jaar oud en woon al zo’n
beetje heel mijn leven in Helmond.
Ik heb 1 zus en 2 broers. In mijn vrije
tijd kook en lees ik graag. Vorig jaar
heb ik mijn HAVO diploma behaald.
En sinds dit jaar eerstejaars PABOstudent op de Kempel. Bij deze
opleiding moet je heel wat stage
lopen, en mijn tweede stage mag ik
dus lopen in groep 4 bij juffrouw
Marlies. Hiervoor heb ik stage
gelopen bij groep 1-2 op de Kleine
Kapitein in Bakel. Ik hoop dat de
kinderen net zo enthousiast zijn als
ik en dat we elkaar veel kunnen
leren!

Mijn naam is Lisa Raats en ik ben 19
jaar oud. Het komende halfjaar loop
ik stage in groep 5. Ik ben
eerstejaars student aan hogeschool
de Kempel en zal op de dinsdagen
bij meneer Mike in de klas te vinden
zijn. Ik heb er heel veel zin in en zie
mijn komende stage met plezier
tegemoet.
Groetjes Lisa
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Extern nieuws
Kunstproject fotografie Helmond
Binnenkort start er in Helmond een
bijzonder fotografieproject.
13 fotografen gaan in 13 wijken in
Helmond aan de slag met een
opdracht om (kenmerkende of
bijzondere) zaken in de wijk te
fotograferen. Onze school is
uitgekozen door een van de
fotografen om mee te mogen doen!
We zoeken daarom 6 leerlingen van
groep 5 t/m 8 die:
 enthousiast zijn over zelf
foto’s (leren) maken en
uitleg willen van een echte
fotograaf
 hiervoor tijd willen
vrijmaken om dat volgens
de opdracht ook in eigen
omgeving te doen (met
een eigen telefoon of een
wegwerpcamera die je
krijgt). Denk hierbij aan
bijv. een dag uit je leven te
fotograferen, kennissen
fotograferen met hun
lievelingsvoorwerp of een
week lang om exact 17.00
uur een foto maken. De

fotograaf legt je alles nog
heel duidelijk uit.
 ook zelf op de foto willen
en mogen in hun eigen
omgeving (thuis bijv.)
 dan misschien wel met
hun foto op een
tentoonstelling én in een
kunstboek willen en
mogen komen
Het project zal starten met een
ouderbijeenkomst en verder buiten
schooltijd plaatsvinden.
Er wordt al snel gestart, eind maart
hoor je meer!
Bij meer dan 6 aanmeldingen gaan
we loten. Er kunnen maximaal 6
leerlingen meedoen.
Wil jij meedoen? Stuur voor 19
maart samen met je vader en/of
moeder een mail naar
lydiacoumans@obsh.nl met je
aanmelding.
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Jubileumvoorstelling “De Pagador”
Toneelgroep
Vreemd Beest
viert in 2018 haar 25-jarig bestaan.
Het Annatheater bestaat 15 jaar.
Reden voor een groots opgezette
jubileumvoorstelling in
samenwerking met Helmondse
muzikanten en dansers.

informatie en kaartverkoop:
www.annatheater.nl;
06 28 10 43 33

‘De Pagador’ is een spectaculaire
totaalvoorstelling naar het
toneelstuk ‘O pagador de
promessas’ van de Braziliaanse
schrijver Alfredo Dia Gomes. Het is
een verhaal over de gevolgen
wanneer mensen of instituten niet
bereid zijn tot een dialoog, maar
hun eigen overtuiging als enige
waarheid zien. Dit thema is
uitgewerkt in een expressieve
voorstelling met muziektheater en
dans, doorspekt met humor en
ironie.
Geschikt voor kinderen vanaf groep
6.
regie: Lavínia Freitas Vale Germano
data: 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29,
30 en 31 maart 2018
tijden: zondag 15.00 uur, alle
andere dagen 20.15 uur
entree: kinderen/CJP/CKV € 10,– ;
volwassenen € 15,–
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