Straapsels
6 september 2018
Agenda voor de komende weken
Maandag 10 t/m woensdag 12
september: trektocht groep 7
Woensdag 26 september:
studieochtend, alle kinderen vrij
Dinsdag 2 en donderdag 4 oktober:
oudergesprekken
Luizencontrole
Op de schoolkalender die vorige
week is meegegeven staat dat er
elke eerste maandag na een
vakantie luizencontrole plaatsvindt.
Dit is niet juist. Elke 2e maandag na
een vakantie vindt deze controle
plaats.
Ook al wordt er dus na elke vakantie
gecontroleerd, het is verstandig als
u thuis ook regelmatig blijft
controleren.

Toestemming gebruik foto’s
Op onze school laten wij u met
foto’s en video’s zien waar we mee
bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende
gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens
activiteiten, schoolreisjes en lessen.
Ook uw zoon/dochter kan op deze
foto’s (en soms in video’s) te zien
zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om
met foto’s en video’s. Wij plaatsen
geen foto’s waardoor leerlingen
schade kunnen ondervinden. We
plaatsen bij foto’s en video’s geen
namen van leerlingen. Toch vinden
we het belangrijk om uw
toestemming te vragen voor het
gebruik van foto’s en video’s van uw
zoon/dochter. Binnenkort krijgt uw
kind een formulier mee waarop u
kunt aangeven waarvoor u wel of
geen toestemming geeft.
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Inschrijven eerste oudergesprekken
Op dinsdag 2 oktober en donderdag
4 oktober vanaf 16.00 uur vinden
de eerste oudergesprekken plaats.
U ontvangt dan nog geen rapport,
maar we praten wel over hoe het
gaat op school en wat onze eerste
indruk is. U heeft alle ruimte om
vragen te stellen.
De ouders van de leerlingen uit de
Topklas krijgen een persoonlijk
bericht van juf Syl.
De inschrijvingen starten op
donderdag 13 september.
Bij ieder groep hangt dan een lijst
met tijden.
Deze lijsten hangen er tot
donderdag 20 september
Vult u zelf niets in dan zullen de
leerkrachten dat doen.
Op dinsdag 25 september krijgen de
kinderen de uitnodigingen mee naar
huis.
Heeft u vragen of hulp nodig, vraag
de leerkracht om even mee te
kijken!

Vacature Medezeggenschapsraad
(M.R.)
Dit schooljaar hebben we op de
Straap een vacature in de
oudergeleding van onze M.R.
De M.R. is een afvaardiging van
ouders en personeel die om de twee
jaar wordt gekozen. De M.R. is
bevoegd tot bespreking van alle
aangelegenheden m.b.t. de school.
We zijn dus op zoek naar een ouder
van onze school die belangstelling
heeft in het beleid op onze school
en daarover mee wil denken en
praten. We maken daarbij
onderscheid in het adviesrecht en
instemmingsrecht.
De M.R. heeft adviesrecht bij bv.
aanstellingen, taakverdeling en evt.
ontslag van het personeel,
materiële exploitatie, zoals
belangrijke verbouwingen, het
beleid tot instandhouding van de
openbare basisscholen.
De M.R. heeft instemmingsrecht bij
bv. het vaststellen of wijzigen van
het schoolplan, ondersteuning door
ouders of vrijwilligers, het beleid
m.b.t. gezondheid en veiligheid.
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Daarnaast is de M.R. bevoegd om
ongevraagd advies uit te brengen of
voorstellen te doen aan het bestuur.
Samenvattend kan gezegd worden
dat de taak van de M.R. is: het
opkomen voor het belang van de
school en overleg voeren met het
bevoegd gezag en het functioneren
van onze school.
Bent u nieuwsgierig of heeft u
belangstelling om op het gebied van
schoolbeleid een steentje bij te
dragen op de Straap? Dan kunt u
vanzelfsprekend informatie
opvragen bij onze huidige M.R.
leden Patrick Cornelissen, Syl
Davans, Loes van Vlerken of bij de
directeur, Bregje Linssen.
U kunt zich aanmelden tot 1 oktober
a.s. als kandidaat-lid voor onze M.R.
Bij meerdere aanmeldingen vindt er
een stemming plaats.
U kunt uw gegevens, naam en
telefoonnummer mailen aan
syldavans@obsh.nl

Extern nieuws
Open dag Kunstkwartier
Op zondag 9 september zetten we
van 13.00 tot 16.00 uur de deuren
open van onze locatie in Helmond
aan de Kromme Steenweg 16.
Maak een reis door Kunstkwartier, is
het motto van deze Open Dag. Met
een paspoort reis je van workshop
naar demonstratie en onderweg
maak je kennis met alle superleuke
dingen die je in Kunstkwartier kunt
doen. Of je nu muziek wil leren
spelen, in een theaterstuk stralen,
wil leren dansen, schilderen of met
klei en keramiek aan de slag wil… er
is zoveel te ontdekken bij
Kunstkwartier.
Kom de sfeer opsnuiven en kom
alles te weten over ons aanbod.
Bekijk onze studio’s, ateliers en
muzieklokalen en met vragen kun je
terecht bij onze docenten en
cursisten. Verder kun je meedoen
met gratis workshops en kijken naar
demonstraties en optredens van
onze cursisten. Een dag voor alle
leeftijden en alle disciplines die
Kunstkwartier rijk is.
Kom kijken, luisteren en meedoen
tijdens de open dag van
Kunstkwartier en ontdek de
Kunstenaar in jezelf.
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Tip! Kom te voet, op de fiets of met
het openbaar vervoer. In de directe
omgeving is het alleen mogelijk om
betaald te parkeren.
Samen gezellig sporten voor 55+
Nieuw bij de Brem!
Vanaf dinsdag 4 september worden
er bij Wijkhuis de Brem lessen sport
en bewegen georganiseerd. Er
komen verschillende oefeningen en
spellen aan bod, waarbij gewerkt
wordt aan uw balans, kracht,
coördinatie, uithoudingsvermogen
en flexibiliteit. De lessen worden in
een gezellig groepsverband in de
buitenlucht gegeven. U bent van
harte welkom om hier aan deel te
nemen. Natuurlijk bent u na de les
ook van harte welkom in de Brem,
om de les gezellig af te sluiten onder
het genot van een kopje koffie of
thee.
Ter ere van de eerste les binnen dit
JIBB-initiatief neemt de
Belangengroep Rijpelberg de kosten
voor koffie of thee en een lekkernij
voor haar rekening.
Bovendien biedt Stichting JIBB u als
deelnemer een gratis fit-test aan.
Hier krijgt u bij de eerste les meer
informatie over. De lessen worden

verzorgd door Sophie Pennock,
Buurtsportcoach van Stichting JIBB.
Elke dinsdag van 13:00-14:00 uur.
Locatie: Sportveldje bij de Brem.
Verzamelplek bij de Brem,
Rijpelplein 1
Kosten: Gratis
Heeft u vragen, laat dat dan gerust
weten. U kunt een e-mail sturen
naar
sophiepennock@jibbhelmond.nl of
bellen naar 06-12806018.

Informatieavond GGD
Problemen met broekpoepen bij
kinderen komen vaker voor dan
gedacht en worden vaak van kwaad
tot erger. Met de juiste aanpak is dit
probleem thuis goed te verhelpen.
Daarom organiseert de GGD
Brabant-Zuidoost op 2 oktober een
informatieavond voor ouders van
kinderen met poepproblemen.
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Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep
hebben we allemaal moeten leren.
Op het moment dat kinderen naar
de basisschool gaan, zijn de meeste
kinderen zindelijk overdag en ‘s
nachts. Bij ongeveer 7% van de 4 tot
7 jarigen komt broekplassen nog
voor. Broekpoepen bij ongeveer 1
tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar.
Problemen met zindelijkheid kunnen
een grote impact hebben voor
zowel het kind als de
ouders/verzorgers.

duurt. De kosten voor deze avond
zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond
bijwonen? Meld u dan aan via onze
website www.ggdbzo.nl.

De GGD Brabant-Zuidoost
organiseert op 2 oktober a.s. samen
met gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s een
informatieavond over broekpoepen.
Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit
probleem. Ook bespreken ze de
verschillende manieren en
praktische tips om het broekpoepen
aan te pakken.

Een link naar een super leuk filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v
=7c9dfJjK78k&t=3s

Kinderkookwedstrijd
Voor leerlingen uit groep 7 en 8 van
alle basisscholen in Helmond
organiseren we vanuit Jong
Helmond Gezond een super leuke
kinderkookwedstrijd.

Inschrijven kan t/m 23 september.
In de bijlage treft u ook een flyer
aan.

De informatieavond vindt plaats in
het Centrum Hofdael, Molenstraat
23 te Geldrop. Vanaf 19.45 uur is de
inloop en om 20.00 uur start de
avond, die tot ongeveer 22.00 uur
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