Straapsels
23 augustus 2018
We zijn dit schooljaar begonnen met
droevig nieuws.
Juf Elle is afgelopen zondag na een
ziekbed overleden.
We zullen juf Elle erg missen op de
Straap. We hebben voor haar een
gedenkhoekje ingericht in de hal van
de school. Er liggen tekeningen van
de kinderen en ook u bent welkom
om iets te schrijven in het
condoleanceboek. Juf Elle blijft voor
altijd in onze gedachten.
Agenda voor de komende weken
Dinsdag 4 september: inloopavond
groep 1-8 18.30-19.30 uur (Topklas
17.30-18.30 uur Groningenhof)
Maandag 10 t/m woensdag 12
september: trektocht groep 7
Woensdag 26 september:
studieochtend, alle kinderen vrij
Dinsdag 2 en donderdag 4 oktober:
oudergesprekken
Straapsels
Dit is de eerste Straapsels van dit
schooljaar. Elke twee weken zal op

donderdag de Straapsels
verschijnen.
Schoolkalender
Volgende week zal de
schoolkalender aan alle oudste
kinderen worden meegegeven.
Inloopavond
Aanstaande dinsdag is er van 18.30
tot 19.30 uur een inloopavond voor
iedereen: uw eigen kind is uw gids,
dus u bent samen welkom!
Een uurtje eerder, van 17.30 tot
18.30 uur, vindt er op Groningenhof
een inloopavond plaats voor de
kinderen en ouders van de Topklas..
Trektocht
Groep 7 gaat van maandag 10 tot en
met woensdag 12 september op
trektocht. Alle informatie hierover
krijgt u via de leerkracht.
Gymrooster
Maandag: groep 8, 5A, 7, 6 en 4AB
Dinsdag: groep 3 en 5B
Woensdag: groep 8, 3 en 7
Donderdag: groep 6, 5A, 5B en 4AB
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Extern nieuws
Gratis proeflessen
Jeugdtheaterschool Annatheater
vanaf 5 september
Toneelspelen is altijd spannend. Je
gebruikt je fantasie om allerlei
gekke en onverwachte situaties te
beleven. Het is niet alleen
ontzettend leuk om toneel te
spelen, je leert ook 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.
Doe je mee? Kom gratis en
vrijblijvend een proefles volgen. De
lessen worden vanaf 5 september
op woensdagen en donderdagen
gegeven.
“Ik heb meer dan alleen
toneelspelen geleerd; dankzij de
toneellessen in het Annatheater kan
ik beter voor een groep spreken, heb
ik meer controle over mijn lichaam
en kan ik mijn emoties beter laten
zien” (Emma)

Meer informatie:
laviniagermano@annatheater.nl of
bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl
rubriek Jeugdtheaterschool.
Cursus Waarde(n)vol
Communiceren met je Kind
Woensdag 5 september 2018 start
De Zorgboog Cursussen & Diensten
met een nieuwe reeks van de cursus
Waarde(n)vol communiceren met je
kind.
In deze interactieve cursus krijg je
handvatten om de eindeloze
uitdagingen van het opvoeden aan
te kunnen. In 5 lessen van 2 uur
worden de basisprincipes van het
communiceren met je kind
uiteengezet.
Je leert zo luisteren dat je kind zich
begrepen voelt, zo praten dat jij ook
begrepen wordt, zo conflicten
oplossen zodat niemand verliest
en zo afspraken maken dat iedereen
zich er aan houdt.
Durf je de uitdaging aan? Meld je
dan nu aan! Of neem een kijkje op
de website van de Zorgboog voor
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meer informatie over deze cursus.
Cursusdata, kosten en aanmelden
Waardenvol communiceren start op
donderdag 5 september 2018 om
20:00 uur in Helmond en bestaat uit
5 lessen van 2 uur. (5, 12, 19, 26
september en 3 oktober 2018).
Woon je in Helmond? Inwoners van
de gemeente Helmond krijgen in
verband met subsidie korting op de
cursus. Zij betalen € 40 per persoon.
Woon je niet uit Helmond, maar ben
je wel lid van Zorgboogextra, dan
betaal je € 127. Ben je geen lid van
Zorgboogextra? Dan betaal je € 140.
Je kunt je aanmelden via het
aanmeldformulier van de Zorgboog:
aanmeldformulier waardenvol
communiceren met kinderen
Mindfulness voor jonge ouders
Waar vind jij de rust binnen je jonge
gezin? Momenten van inspanning
vragen om momenten
van ontspanning.
Maar wanneer en hoe?

Beter luisteren naar je lichaam
In deze cursus leer je de rust bij
jezelf te vinden. Door beter naar
jezelf en je lichaam te leren
luisteren. Om zo bewuster met
jezelf en je omgeving om te gaan.
Wat resulteert in een positieve sfeer
en een gelukkig gevoel.
Cursusdata, kosten een aanmelden
De cursus start op donderdag 6
september 2018 om 20:00 uur in
Helmond en bestaat uit vijf lessen
van 1,5 uur. (13, 20, 27 september
en 4 oktober 2018).
De kosten bedragen € 99,- voor
leden van Zorgboogextra. Als je
geen lid bent betaal je € 110,-.
Je kunt je aanmelden via het
aanmeldformulier van de Zorgboog:
Aanmeldformulier Mindfulness voor
jonge ouders
Informatie en aanmelden?
Voor aanmelden of informatie over
kun je een mail sturen naar
cursussendiensten@zorgboog.nl of
telefonisch contact met ons
opnemen via telefoonnummer
0492-504821.
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