Straapsels
20 september 2018
Agenda voor de komende weken
Woensdag 26 september:
studieochtend, alle kinderen vrij
Dinsdag 2 en donderdag 4 oktober:
oudergesprekken
Fotoproject “Goeikes”
Een paar maanden geleden hebben
4 leerlingen van De Straap
meegewerkt aan het fotoproject. De
4 leerlingen zijn Lara, Joey, Yessira
en Max. Yessira zit intussen op
basisschool het Hout en Max op het
voortgezet onderwijs. Lara en Joey
zitten nog op De Straap.
“Goeikes” is een Helmonds woord
voor “goede mensen”. Omdat Lara,
Joey, Yessira en Max mee wilden
werken, zijn zij natuurlijk ook
“Goeikes”. Ze hebben foto’s
gemaakt van de omgeving van hun
huis, van de natuur of van hun
kennissen. Daarvoor gebruikten ze
geen mobieltje, maar een
werkwerpcamera.
Met een wegwerpcamera kun je
maar 24 foto’s maken. Je moet dus
van tevoren goed nadenken waar je

een foto van wilt maken. Ook kun je
daarna niet meteen zien of de foto
gelukt is. Je moet de
wegwerpcamera namelijk eerst naar
de fotowinkel brengen waar ze er
foto’s van maken. Vind je dit niet
gek? De foto’s staan tentoongesteld
op het podium in de hal van de
school. Neem eens een kijkje!!!
Binnenkort wordt er een fotoboek
gemaakt en in dat boek komen hun
foto’s te staan. Maar er komen ook
heel veel andere foto’s in van
andere Helmondse fotografen. De
fotografen hebben allemaal een wijk
van Helmond gefotografeerd. In
Helmond zijn 13 wijken, dus hebben
er ook 13 fotografen meegedaan.
Van Lara, Joey, Yessira en Max zijn
ook foto’s gemaakt. Dat heeft
Marlon Tielemans gedaan. Hij is een
fotograaf die in de Rijpelberg woont,
dus je begrijpt wel dat hij de wijk
Rijpelberg heeft gefotografeerd. In
het boek staan dus ook foto’s die hij
van de 4 leerlingen heeft gemaakt.
Lara, Joey, Yessira en Max waren
zijn fotomodellen.
Meer weten over “Goeikes”? Op
facebook vind je er veel over.
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Eerste oudergesprekken
Op dinsdag 25 september krijgen de
kinderen de uitnodigingen voor de
oudergesprekken mee naar huis.
Deze vinden plaats op dinsdag
2 oktober en donderdag 4 oktober
vanaf 16.00 uur.
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.

Bibliotheek Op School (BOS)
Begin november komt er in de hal
van de school een compleet nieuwe
bibliotheek met allemaal nieuwe
boeken.
We zoeken ouders die willen komen
helpen met het uitlenen / innemen /
terugzetten van de boeken.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij juf Yolanda (groep 5) of juf Astrid
(groep 4).
Aanmelden kan bij hen of bij de
leerkracht van uw kind(eren).
Alvast bedankt.

Aanhanger voor verhuizen
Is er een ouder die een aanhanger
heeft en bereid is om een aantal
tafels die in de hal van de school
staan naar Groningenhof te
verhuizen? De verhuizing dient voor
de herfstvakantie te gebeuren want
na de herfstvakantie wordt er
gestart met de inrichting van de
bibliotheek op school. U kunt zich
aanmelden bij meneer Junior.
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Extern nieuws
Burendag 2018

speeltuin. Ow ja...ook dit jaar kun je
met een leuk raadspel weer een
gratis een jaarabonnement voor het
seizoen 2019 winnen...Dus kom
allemaal even kijken
Tot dan , groetjes van team de
Rijpelroets!
Productiegroep Jeugdtheaterschool
Annatheater speelt vanaf 29
september “As you like it!” naar
Shakespeare

22 september is het weer zover,
burendag!
Natuurlijk laten wij, van team
speeltuin de Rijpelroets dit niet
ongemerkt voorbij gaan. Dus wij
nodigen jullie allemaal uit op deze
dag, vanaf 13:00 uur. Naast alle
speeltoestellen hebben wij deze dag
ook diverse leuke activiteiten zoals
spijkerpoepen, een springkussen, er
worden nagels gelakt... We hebben
een dj en natuurlijk kan er weer een
lekker broodje gegeten worden bij
de barbecue. De toegang is voor
iedereen deze dag gratis, en er staat
voor alle begeleiders een lekker
bakkie koffie of thee klaar. Kom dus
gezellig met de hele familie naar de

Ware liefde, zoete liefde, bittere
liefde, verboden liefde, nep-liefde,
liefde om hogerop te komen,
onmogelijke liefde, kalverliefde,
verliefd zijn op de verkeerde en je
kapot schamen: Shakespeare wist
precies wat een ramp de liefde is als
je jong bent. Liefde maakt blind,
liefde veroorzaakt uiterste stress,
liefde dwingt ons te laten zien wie
we zijn achter de maskers … we
kunnen er eigenlijk maar beter niet
aan beginnen. Maar: ze doen het
toch. Negen moedige jongeren van
de Jeugdtheaterschool Annatheater
spelen As You Like It, een
hardvochtige en hilarische komedie
over jong en verliefd zijn.
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Het stuk is geschikt voor kinderen
van de bovenbouw!
Reacties op onze laatste voorstelling
“Young Hearts”:
“Een prachtig vormgegeven,
waarachtig en authentiek gespeelde
voorstelling over en door tieners
voor ons allemaal !!!"
Regie Lavínia Freitas Vale Germano
Spel Pepijn van den Berg, RubénFernando Vargas Domínguez, Bart
de Groot,
Eva van Hemert, Fenne Kusters,
Enna Miličević, Joey Strijbosch,
Floris Udink en Mosa Veldhuizen
Data zaterdag 29 en zondag 30
september, vrijdag 5, zaterdag 6 en
zondag 7 oktober 2018.
Tijden vrijdag en zaterdag: 19.30
uur, zondag: 15.00 uur
Entree kinderen/jongeren € 8,00,
volwassenen € 10,00
Kaarten www.annatheater.nl
En hier een link naar de “teaser” van
de voorstelling:
https://www.youtube.com/watch?v
=X-M0Q9qPxfc

Rabobank FIFA toernooi
Speciaal voor de jeugd in Helmond
organiseert de Rabobank het FIFA
Toernooi. In het stadion van
Helmond Sport spelen jongeren om
verschillende toffe prijzen. En een
plek in de felbegeerde finale!
Deelname is gratis en inschrijven
kan via:
https://sites.rabobank.nl/helmond/
FIFAToernooi

Swimming World Cup
Deze maand vindt op 28 tot en met
30 september de Swimming World
Cup plaats in Eindhoven. Hier
zwemmen de beste zwemmers van
de wereld. Tijdens dit
topsportevenement wordt ook de
Pieter Challenge georganiseerd voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar. De
challenge bestaat uit een
zwemwedstrijd en een zwemclinic
die gegeven wordt door
topzwemmers. Pieter van den
Hoogenband zal er zelf natuurlijk
ook zijn en zal tips geven aan de
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deelnemers. Inschrijven kan via
worldcupeindhoven.com/pieterchallenge. Zaterdag 29 september is
reeds uitverkocht.

voor het volledige programma:
www.jibbhelmond.nl.
Inschrijven kan van maandag 24
september t/m woensdag 10
oktober.
Dus grijp je kans en ontdek jouw
sport. Tot ziens in de herfstvakantie!
Met sportieve groet,
Charlotte de Moet
Combinatiefunctionaris Rijpelberg

Herfstvakantie met JIBB
Wat een heerlijk vooruitzicht: de
herfstvakantie staat alweer voor de
deur! Ook dit jaar zorgt JIBB weer
voor supergave, stoere, maar vooral
sportieve activiteiten tijdens jouw
herfstvakantie. Denk bijvoorbeeld
aan hiphop, klimmen, golf, padel
tennis, skateboarden, bootcamp en
nog veel meer! Ook kun je met
vrienden en vriendinnen meedoen
aan het schoolhandbaltoernooi op
donderdag 18 oktober. En nieuw dit
jaar is dat we speciale activiteiten
voor peuters (2-4 jaar) en
voortgezet onderwijs (klas 1 en 2)
aanbieden. Kijk op onze website

Schoolhandbaltoernooi
Handbalvereniging Swift houdt, in
samenwerking met JIBB een
schoolhandbaltoernooi. Een flyer is
in de bijlage bijgevoegd.
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