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Agenda voor de komende weken
Woensdag 5 december:
Sinterklaasfeest
Donderdag 6 december: studiedag,
alle kinderen zijn de hele dag vrij.
Beste ouder(s), verzorger(s),
In september ben ik erg ziek
geweest. Ik heb in het ziekenhuis
gelegen met een bacteriële infectie.
Daarna was ik tot de herfstvakantie
niet in staat om te werken. Op het
moment werk ik nog niet op volle
kracht. Het vraagt echt tijd en rust
om te herstellen van zo’n infectie.
Als het goed is, ben ik na de
kersvakantie weer mijn volledige
werktijd aanwezig, dat wil zeggen:
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagochtend.
Hartelijke groeten,
Bregje Linssen – directeur
5 december
Op 5 december staat de school in
het teken van het Sinterklaasfeest.
De kinderen die vanuit
geloofsovertuiging niet deelnemen
aan dit feest, wordt een alternatief
programma aangeboden. Zij kunnen
die dag terecht in onze dependance

op Groningenhof 4, waar zij een
gewone schooldag volgen. U dient
uw kind(eren) zelf te brengen en op
te halen.
Parkeren
Vriendelijk verzoek vanuit de
bewoners van het Twentehof:
Wanneer u uw kind met de auto
komt brengen en/of ophalen gelieve
te parkeren bij de Brem of in de
parkeervakken. Vooral niet vóór de
opritten tegenover de ingang van de
school. Laten we er samen op
letten. Bedankt voor uw
medewerking.
De boekenwereld
Sinds vorige week is de bibliotheek
op school geopend. De winnende
naam voor de bibliotheek is:
de boekenwereld.
De kinderen hebben hun eerste
boeken kunnen lenen en zijn erg
enthousiast.
We zijn erg blij met zeven ouders
die er vrijwillig voor zorgen dat de
bibliotheek elke dag een paar uur
open kan zijn.
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Straap`s got talent

Extern nieuws

Op vrijdag 21 december zal het
jaarlijkse Straap`s got talent weer
plaatsvinden. De aankondiging
hangt al in klassen en in de school.
Vind jij het leuk om de strijd aan te
gaan, kun jij een leuk, origineel
optreden neerzetten (alleen of in
een groep) en zit je in groep 3 t/m 8,
laat dit dan voor woensdag 12
december aan je juf of meneer
weten.
Op maandag 17 december zullen de
voorrondes in de eigen klas
plaatsvinden. Van daar uit wordt
gekozen wie aan de grote show mee
mag gaan doen.
Veel succes met de voorpret en het
voorbereiden.

Een oproep aan kinderen van 10-14
jaar: voor het nieuwe
ontwerptraject Mkids: “New
Mkids”
Ben jij nieuwsgierig naar hoe een
kledingstuk wordt gemaakt? Wil jij
kleding ontwerpen? Op papier, op
een paspop tot dat je weet wat je
voor jezelf wilt gaan maken. Je zoekt
stoffen, knopen, ritsen alles wat
erbij hoort uit en samen met een
ervaren naaister maak je jouw
ontwerpen op maat.
Helemaal in het nieuw! Ons thema
is dit jaar “New Mkids”. De studio
Jess7 is verhuisd naar een groot
atelier in de Uilenburcht. Voor ons is
het ook nieuw en wij dagen jullie,
meiden en jongens, uit om iets
nieuws te komen ontwerpen. Nieuw
en origineel van top tot teen, want
je zoekt ook schoenen en
accessoires uit die je verder in jouw
stijl gaat oppimpen. Er staat een
fotoshoot gepland, je krijgt gratis
dansworkshops en tot slot loop je
op de catwalk tussen publiek met
veel ouders, familie, vrienden en
vriendinnen tijdens de feestelijke
afsluiting in de speeltuin Leonardus.
We gaan nu voor de 6e keer van
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start. Het programma is van 26
januari tot eind mei 2019. Het is
steeds op zaterdag en je kiest voor
de ochtend of de middag.
Misschien ken je iemand die al een
keer bij Mkids is geweest. Het is heel
leuk, spannend om op de
naaimachine te werken, leerzaam,
gezellig, je inspireert elkaar en je
staat straks trots op de catwalk in
jouw nieuwe creatie.
Alles is gratis, maar het is wel
belangrijk dat als je jezelf opgeeft je
aan alle onderdelen mee gaat doen.
Kom maar op!
Groetjes team Jess7
In de bijlage bij de Straapsels treft u
een inschrijfformulier aan.

Concert Amicitia
Op 9 december geeft Harmonie
Amicitia Helmond-Brouwhuis een
geweldig concert. Een echte
wandeling door De Efteling waarbij
een verhaal wordt verteld over een
kabouter die door De Efteling
wandelt. Hierbij gebeuren natuurlijk
allemaal leuke dingen die we nu nog
niet kunnen verklappen. De
voorstellingen, er zullen er twee
plaatsvinden deze dag, zullen geheel
in Efteling-style plaatsvinden. De
zaal is versierd, de muzikanten
aangekleed in de juiste stijl en
natuurlijk zal de muziek zeer
herkenbaar zijn. Als vereniging
hebben wij speciaal voor deze
voorstellingen de beste harpiste van
Nederland weten vast te leggen. Een
unieke klank die je niet snel meer
zult vergeten.
Bestel nu je kaarten! Via onze leden
of voorzitter@amicitia-helmond.nl
De kaarten zijn ook aan de zaal
verkrijgbaar.
DATUM: 9 december 2018
ENTREE: kinderen EUR 2,- en
volwassenen EUR 3,TIJDEN: 11.00u of 13.30u
LOCATIE: De Loop, Peeleik 7,
Brouwhuis
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GRATIS: Drinken voor de kinderen
bij binnenkomst
UNIEK: Inge van Grinsven, beste
harpiste van NL
Tevens is er een kleurplatenwedstrijd voor alle aanwezigen!
In de bijlage van deze Straapsels en
op www.amicitia-helmond.nl kun je
de kleurplaat vinden. Lever deze
kleurplaat in wanneer je het concert
bezoekt! Er zal een mooie prijs
worden uitgereikt na het concert.
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