Straapsels
10 oktober 2018
Agenda voor de komende weken
Vrijdag 12 oktober: optredens
Kinderboekenweek
Maandag 15 tot en met vrijdag 19
oktober: herfstvakantie, alle
kinderen vrij
Maandag 22 oktober: weer naar
school
Kinderboekenweek ‘Kom erbij!’
Dit jaar is het thema van de
Kinderboekenweek: ‘vriendschap’.
Deze week werken we rondom het
thema en oefenen we voor een
prachtig optreden.
We willen u graag uitnodigen om op
vrijdag 12 oktober te komen kijken
naar de optredens.
Let op! Wij treden in 2 delen op, dus
kijk even op onderstaand schema
wanneer de groep van uw kind aan
de beurt is.
Podium herfstvakantie
Podium 1
1-2 MR, 3, 4A,
10.30-11.15 uur 5A, 6, 8
Podium 2
11.15-12.00 uur

1-2 IM, 1-2 EC
4B,5B, 7

Wanneer uw kind in de tweede
podiumgroep zit, vragen we u even
in de gang/buiten te wachten tot de
eerste groep optredens klaar is.
Groetjes de werkgroep

Bibliotheek Op School (BOS)
Begin november komt er in de hal
van de school een compleet nieuwe
bibliotheek met allemaal nieuwe
boeken. We gunnen onze kinderen
veel aanbod van nieuwe boeken,
voor op school en thuis. We hebben
hiervoor wel uw hulp nodig. Het is al
fijn als u ook maar één uurtje per
week zou kunnen komen helpen.
We zoeken ouders, opa’s/oma’s 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).
De vrijwilligers krijgen vanuit de
bieb een korte uitleg over het
uitlenen van boeken.
Alvast bedankt.
OBS De Straap
Twentehof 200 Helmond
destraap@obsh.nl
0492-556313

Straapsels
Extern nieuws
Vanaf 1 november gaan we een
groep starten in de Rijpelberg!
Vanaf groep 2 t/m groep 8 kunt u
uw kind aanmelden. Er wordt
gewerkt in een kleine groep van
maximaal 8 kinderen.

JIBB Extra
Bewegen is leuk! Klimmen, rollen,
trefbal, kastspringen, allemaal
dingen die in de gymles op school
aan bod komen. Maar wat nu als het
nog niet lukt om in één keer over de
kast te springen? Of je een beetje
bang bent voor de bal? Kom dan
eens met ons mee doen! Elke week
oefenen we bewegingsonderdelen
die je tegenkomt in de gymles op
school, thuis en/of op het
schoolplein. Zo zorgen wij dat je iets
sterker, handiger en meer
zelfvertrouwen krijgt in bewegen.
Niks moet en vooral veel bewegen
mag!
In overleg met de JIBB’er kijken wij
of dit iets voor jou is. Neem van te
voren even contact op met JIBB’er
Charlotte de Moet
(charlottedemoet@jibbhelmond.nl).
Ook kun je alle informatie vinden op
www.jibbhelmond.nl

JIBB Extra – Donderdagmiddag –
15:30 – 16:30 – Gymzaal OBS de
Straap – €1,50 per les – vol=vol meer info en aanmelden op
www.jibbhelmond.nl
Workshops GGD
In de bijlagen van deze Straapsels
treft u informatie aan van twee
workshops die de GGD verzorgt.
Een workshop gaat over ‘een goed
slaappatroon ontwikkelen’ en de
andere workshop gaat over ‘leren
luisteren’.

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

