Straapsels
5 april 2018
Agenda voor de komende weken
Donderdag 12 april: inloopavond
17.30 – 19.30 uur
Vrijdag 13 april: staking
leerkrachten, school is dicht
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.
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

afgelopen weken door de kinderen
zijn gemaakt.
Ook is er een vossenjacht. Alle
leerkrachten zijn verkleed! Wie is
wie???
De kinderen kunnen een kaart halen
bij hun eigen leerkracht. Na afloop
leveren ze de kaart weer bij de
eigen leerkracht in.
De ouderraad verzorgt zoals ieder
jaar een cafeetje waar lekkere
hapjes en drankjes gekocht kunnen
worden.
Noteer deze datum alvast op de
kalender!!!
Staking vrijdag 13 april
Op vrijdag 13 april zal de school
gesloten zijn in verband met de
staking van de leerkrachten.
De kinderen zijn vrij op deze dag.
Gezocht
Hulpouders koningsspelen op
vrijdagochtend 20 april 2018 (zie
bijlage). Aanmelden kan bij
jaimyverheijen@obsh.nl

OBS De Straap
Twentehof 200 Helmond
destraap@obsh.nl
0492-556313

Straapsels
Stagiaire groep 1-2
Even voorstellen. Ik ben Sophie, 18
jaar oud en woon in Helmond. Ik
studeer aan Hogeschool de Kempel.
Inmiddels zit ik in het 2e jaar van de
opleiding.
Tot ongeveer het einde van het
schooljaar ben ik op dinsdag en
soms een hele week te vinden in
groep 1-2 bij juf Manon en juf
Richelle. Ik heb er super veel zin in.

bubble voetbal? Of weet je nog niet
precies welke sport bij jou past en
ga je dat ontdekken tijdens de
sportspeeddate?
We gaan het water op, het water in,
rennen, klimmen, speuren,
stoeien….. en nog veel meer!
Zit jij in groep 1 t/m 8 en heb je zin
om mee te doen?
Geef je dan snel op via
www.jibbhelmond.nl. Aanmelden
kan van 3 t/m 18 april. VOL=VOL!

Extern nieuws

Ho stop we zijn er nog niet! Wil jij
ook in de zomer sportief bezig zijn?
Doe dan mee met de JIBB
Sportolympiade tijdens de 1e week
van de zomervakantie! Kijk op
www.jibbhelmond.nl voor meer
informatie. Inschrijven kan vanaf 9
april! VOL=VOL!
In de bijlage vind je ook de flyer van
ons.

JIBB in de meivakantie! Doe mee!
De winter is leuk, omdat we dan
kunnen schaatsen, skiën en sleeën.
Maar de lente is eigenlijk nog veel
leuker! Ben jij er klaar voor om in de
meivakantie lekker naar buiten te
gaan?! We hebben weer een
uitdagend, sportief en vernieuwend
programma voor jullie gemaakt.

Kunstkwartier
In de bijlage treft u een drietal flyers
aan van het Kunstkwartier.

Heb je bijvoorbeeld al ooit gesupt?
Of meegedaan met een wedstrijdje
OBS De Straap
Twentehof 200 Helmond
destraap@obsh.nl
0492-556313

