Straapsels
21 juni 2018
Agenda voor de komende weken
Maandag 25 juni: groep 8 vrij
Maandag 25 juni: eindrapport
Dinsdag 26 t/m vrijdag 29 juni: kamp
groep 8
Maandag 2 juli: studiedag, alle
kinderen vrij
Dinsdag 3 juli: uitwisseluurtje 9.0010.00 uur, groep 8 vrij
Woensdag 4 juli: feestdag &
ouderbedankochtend
Donderdag 5 juli: schoolreis
Vrijdag 6 juli: laatste schooldag
Maandag 20 augustus: weer naar
school
Vacature onderwijsassistent
De vacature voor onderwijsassistent
is ingevuld door juf Feia. Ze is al
werkzaam op onze school, heel fijn
dat ze mag blijven! We wensen haar
veel werkplezier toe.

Door haar piepende konijn
Daarom heeft ze haar konijn laten
verhuizen
Van Lara en Levon uit groep 6
Schoolreisje
Op 5 juli is het weer zover…….
We gaan op schoolreis……..
Groep 1 t/m 4 gaat naar Dippie Doe
Groep 5 en 6 naar Billy Bird
Groep 7 en 8 naar Toverland
Denkt u eraan om het
inschrijfstrookje + 10 euro voor
22 juni in te leveren bij de
leerkracht van uw kind.
Mocht de betaling van het
schoolreisje een probleem zijn, dan
kunt u zich wenden tot Stichting
Leergeld. www.leergeld.nl/helmond
Telefoonnummer 522 828.

Van groep 6
Er was eens een vrouw uit
Zevenhuizen
Die had onder haar huis zeven
buizen
Ze vond het niet fijn
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Prrr….ta….lie….loe
Bijna 25 jaar lang heb ik het boek
van Pluk van de Petteflet
voorgelezen en ik heb heeeeeel veel
kinderen leren lezen.
Maar nu is het dan zover….. ik ga
ermee stoppen en lekker van mijn
vrije tijd genieten!
Op vrijdag 6 juli ben ik voor het
laatst op school om iedereen gedag
te zeggen.
Ik zal de Straap, de juffen en
meesters maar vooral de kinderen
gaan missen.
Tot ziens en lieve groetjes van
juf Helmie

Extern nieuws

Buitenschoolse opvang in Helmond
Rijpelberg
Of je nu op zoek bent naar opvang
vóór schooltijd, na schooltijd en/of
in de schoolvakanties. Bij ons kun je
terecht! Spring Kinderopvang heeft
twee locaties voor buitenschoolse
opvang in Helmond Rijpelberg. Hier
kan je kind lekker ontspannen,
spelen met vriendjes en
vriendinnetjes en meedoen aan één
van de vele, superleuke activiteiten.
Spring Actief
Bij Spring hebben we goed
nagedacht over hoe wij de bso tijd
van de kinderen zo leuk en
waardevol mogelijk kunnen maken.
Spelen is immers leuk. Maar… met
de juiste begeleiding ook heel
leerzaam. Daarom heeft Spring een
eigen methode ontwikkeld die onze
pedagogisch medewerkers
handvatten biedt om leuke,
uitdagende activiteiten te
organiseren die ook nog de
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ontwikkeling van de kinderen
stimuleert. Dit noemen wij Spring
Actief. Uiteraard staat plezier
hebben hierbij voorop! De
activiteiten bedenken we samen
met de kinderen en ze helpen zoveel
mogelijk met de uitvoering ervan.
Meedoen is immers veel leuker als
je zelf iets te zeggen hebt.
Voorschoolse opvang (vso)
Bij ons kan je kind zich voor
schooltijd voorbereiden op de
schooldag. Bijv. nog even rustig een
boek lezen of lekker spelen met
vriendjes en vriendinnetjes. Als
school begint dan worden de
kinderen -als het nodig is- naar
school en de klas gebracht. En is je
kind voor 7.50 uur op de locatie?
Dan kan het aan een gedekte tafel
samen met de andere kinderen
ontbijten. Gezellig en gratis.
Naschoolse opvang
Buitenspelen, even kletsen in de
loungehoek, op de computer
werken, huiswerk maken of
meedoen aan een van de
activiteiten. Het kan en mag
allemaal. Onze locaties zijn zo
ingericht dat er voor ieder iets leuks

te doen is. Zo wordt buitenschoolse
opvang echt ontspanning.
Als een locatie niet in of naast de
school ligt, dan worden de kinderen
van school opgehaald door onze
medewerkers.
Vakantieopvang
Ook in de vakanties is je kind van
harte welkom bij ons (halve of hele
dagen). De vakantieopvang vindt
plaats op bso De Zeespiegel in
Brouwhuis Hierdoor zijn er ook in de
rustigere vakantieperiodes genoeg
vriendjes en vriendinnetjes om mee
te spelen.
Alles-in-een-tarieven en
kinderopvangtoeslag
Spring biedt alles-in-een-tarieven.
Dat wil zeggen dat drinken, brood
en tussendoortjes bij de prijs
inbegrepen zijn. Die hoef je dus niet
mee te geven. Daarnaast hebben
ouders in de meeste gevallen recht
op kinderopvangtoeslag; een
tegemoetkoming van de
Belastingdienst in de kosten voor de
opvang. En dat scheelt. Hoeveel
buitenschoolse opvang uiteindelijk
in jouw situatie kost, kun je
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eenvoudig berekenen via de
rekenhulp op onze website.
Locaties:
Bso @Bonte Betuwe
Betuwehof 10
5709 KP Helmond
(t) 06 50 90 91 03
Bso De Rakt
Baroniehof 214
5709 HD Helmond
(t) 06 24 42 75 17
Meer informatie
Kijk voor meer informatie zoals onze
tarieven, de contractmogelijkheden
en openingstijden op onze website
www.spring-kinderopvang.nl. Liever
persoonlijk advies? Neem dan
contact op met onze klantenservice
(klantteam 3, tel. 088 2088 303, email: klantteam3@springkinderopvang.nl). Zij staan je graag
te woord.

Op zaterdag 7 juli is het gratis
muziekevenement RIJPELBERGLIVE. Dit evenement is
georganiseerd voor en door de
bewoners van de wijk Rijpelberg in
Helmond tijdens de Kennedymars.
Na enkele maanden voorbereiding,
door vrijwilligers uit de wijk en de
belangenvereniging Rijpelberg, is
men erin geslaagd om voor de wijk
een mooi en gratis evenement te
organiseren. Rijpelberg-Live vindt
plaats op het grasveld aan de
Wederhof, tegenover supermarkt
Em-té. Tussen 20.00 uur 's avonds
en 01.30 uur treden er diverse
artiesten op. Voor de bezoekers is
er, tegen contante betaling, genoeg
te eten en drinken. Kinderen kunnen
tot 22.00 uur in de speeltuin spelen.
De wandelaars van de tachtig
kilometer lange Kennedymars lopen
via Asten en Deurne dwars door
Helmond om via Mierlo weer terug
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te keren naar Someren. De tocht
voert de komende jaren ook door de
wijk Rijpelberg. Het is dan ook de
bedoeling dat dit muziekevenement
jaarlijks terug zal keren tijdens de
Kennedymars. Met als doel de
aanwezige bezoekers te entertainen
en de wandelaars een hart onder de
riem te steken. Enkele van de
optredende artiesten zijn Duo NL
(Nederlandstalige nummers), Frank
Verkooyen (Nederlandstalige
feestmuziek) en dj Patrick Vincent
(house). De organisatie hoopt op
een grote opkomst vanuit de wijk en
op deze manier Rijpelberg positief in
het nieuws te brengen.
Meer weten over Rijpelberg Live?
Kijk dan op Rijpelberg-Live of
www.facebook.com/rijpelberglive.
helmond of
http://www.Rijpelberg.nl
In de vakantie op het podium!
Toneelspelen in het Annatheater.
Op dinsdag 17 juli organiseert
Jeugdtheaterschool Annatheater
een dag vol theaterplezier!
We spelen de hele dag toneel en ’s
avonds laten we wat we gedaan
hebben aan het publiek zien, in een
echt theater met alles erop en
eraan.

Kom in het Annatheater op het
grootste podium van Helmond in de
spotlights staan!
Wanneer: dinsdag 17 juli van 10.00
tot 20.00 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf 8 jaar
Wat kost het: € 25,00
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op
met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 /
laviniagermano@annatheater.nl
Deze cursus is mede mogelijk
gemaakt door

Cultuur Contact.

Watersportdag
Berkendonk
Altijd al een keer willen windsurfen,
kanoën of zeilen? Ben jij 8 jaar of
ouder? Doe dan mee aan de
watersportdag in Helmond!
Op zaterdag 25 augustus tussen
10.00 en 16.00 uur kun jij, maar ook
je broer/zus of vader/moeder,
deelnemen aan één of meerdere
watersporten op Berkendonk
gegeven door de verenigingen. Er
wordt gewerkt met blokken van 2
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uur waarin je jouw gekozen sport
gaat beoefenen.
Kan jij niet wachten? Geef je snel
op!
Voor meer informatie en inschrijven
kijk op www.jibbhelmond.nl.
Aanmelden kan t/m woensdag 22
augustus.
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