Straapsels
22 maart 2018
Agenda voor de komende weken
Maandag 2 april: 2e paasdag, alle
kinderen vrij
Donderdag 12 april: inloopavond
17.30 – 19.30 uur
Dinsdag 17 en woensdag 18 april:
Eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april: Koningsspelen
Maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei:
voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij
Inloopavond op de Straap
In alle groepen zijn we begonnen
met het grote thema: Sprookjes,
mythen en sagen.
Dit thema wordt afgesloten met een
inloopavond op donderdag 12 april
van 17.30 uur tot 19.30 uur.

afgelopen weken door de kinderen
zijn gemaakt.
De ouderraad verzorgt zoals ieder
jaar een cafeetje waar lekkere
hapjes en drankjes gekocht kunnen
worden.
Noteer deze datum alvast op de
kalender!!!
Gezocht
Hulpouders koningsspelen op
vrijdagochtend 20 april 2018 (zie
bijlage). Aanmelden kan bij
jaimyverheijen@obsh.nl

Iedereen is van harte welkom.
Vanaf 18.00 uur zijn er in de hal
spetterende optredens van kinderen
uit de groepen 1 tot en met 7.
Groep 8 organiseert weer een aantal
leuke spelletjes in de gymzaal.
Voor elk lokaal kunt u alle prachtige
werkstukken bewonderen die de
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Extern nieuws
In de vorige Straapsels heeft
onderstaand bericht al gestaan. Er
hebben zich twee leerlingen
aangemeld. Het Kunstproject zoekt
nog 4 leerlingen die mee willen
doen. Dus lees het nog eens goed
door, misschien is het iets voor jou!
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 30
maart samen met je vader en/of
moeder een mail naar
lydiacoumans@obsh.nl met je
aanmelding.
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Informatieavond Hoe overleef ik
mijn puber op donderdagavond
5 april 2018
In samenwerking met GGD , Halt en
de Levgroep organiseren wij voor
ouders van pubers een
informatieavond.
Een GGD arts vertelt over de
ontwikkeling van het puberbrein.
De gezins- en jongeren heeft
voorbeelden uit de praktijk over
groepsdruk en meidenvenijn.
En een medewerker van Halt vertelt
over social media gebruik van
jongeren en wat ouders moeten
weten over online veiligheid.
Al met al een zeer leuke en
informatieve (gratis)avond voor
ouders.
In een aparte bijlage treft u een flyer
met meer informatie over deze
avond aan.

Straatvoetbaldag op zaterdag 5 mei
Op zaterdag 5 mei 2018 is het weer
zover! De Nationale Straatvoetbaldag staat weer voor de deur.
Uiteraard doen wij in Helmond ook
weer mee. We zijn dit jaar
uitgeweken naar een andere, hele
vette locatie….. Het grote plein bij
de Pathé bioscoop, de Boscotondo!
Vanaf woensdag 7 maart staat de
inschrijving open. Jullie kunnen dus
online je teams in gaan schrijven!
Er wordt 4x4 gespeeld op 4 velden.
We spelen met minder spelers per
team om zo meer ruimte en
veiligheid te bieden op de velden
(bij de landelijke finales zal er wel
5x5 gespeeld worden).
Aanmelden kan vanaf woensdag 7
maart via
www.jibbhelmond.nl/straatvoetbal.
De volgende categorieën spelen op
de volgende tijden: Let op; tijden
zijn onder voorbehoud, de dagdelen
niet.
13-15 jaar meiden 09.15 – 11.15 u.
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13-15 jaar jongens 09.15 – 11.15 u.
6-9 jaar gemend 11.30 – 13.30 u.
16+ meiden
13.30 – 15.30 u.
16+ jongens
13.30 – 15.30 u.
10-12 jaar meiden 15.45 – 17.45 u.
10-12 jaar jongens 15.45 – 17.45u.
Mochten jullie vragen hebben, dan
kun je deze stellen via
straatvoetbal@jibbhelmond.nl
In de bijlage van deze Straapsels tref
je een flyer en een inschrijfformulier
aan.
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