Straapsels
13 december 2018
Agenda voor de komende weken
Donderdag 20 december: alle
kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
Donderdag 20 december:
winterdiner van 17.30 – 19.30 uur
Vrijdag 21 december: alle kinderen
worden om 9.30 uur op school
verwacht

Winterdiner
Volgende week donderdag vindt het
jaarlijkse winterdiner plaats van
17.30 tot 19.30 uur.
Omdat de kinderen ’s avonds naar
school gaan, zijn ze deze dag om
12.00 uur uit.
Wilt u uiterlijk woensdag 19
december aan uw kind een bord,
beker en bestek, voorzien van naam,
in een tas meegeven.
We hebben zin in een gezellige
avond!

Samenzijn voor ouders
Zoals jullie weten organiseren we op
donderdag 20 december voor de
kinderen een winterdiner.
Al een paar jaar organiseert de
ouderraad op de grote speelplaats
ook een gezellig samenzijn voor de
ouders. Ook dit jaar hoopt de
ouderraad dat er zo veel mogelijk
ouders aansluiten voor een gezellig
praatje met elkaar. Er wordt gezorgd
voor een drankje met iets lekkers
erbij, ook hebben we dit jaar een
lekker warm kopje soep. We hopen
op een grote opkomst!
Groetjes van de ouderraad.
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Straap`s got talent
Op vrijdag 21 december zal het
jaarlijkse Straap`s got talent weer
plaatsvinden. De aankondiging
hangt al in klassen en in de school.
Op maandag 17 december zullen de
voorrondes in de eigen klas
plaatsvinden. Van daaruit wordt
gekozen wie aan de grote show mee
mag gaan doen.
Veel succes met de voorpret en het
voorbereiden.
De kinderen worden op 21
december om 9.30 uur op school
verwacht. De show begint om 10.00
uur.
Alleen de ouders van de
deelnemende kinderen ontvangen
een uitnodiging om te komen kijken.

en kinderen!
We spelen de hele dag toneel en
’s avonds hebben we een
voorstelling, in een echt theater met
alles er op en er aan. Vanuit een
spannend verhaal gaan we een
flitsend toneelstuk maken. We
gebruiken alle kleuren licht en
projecties van kasteelzalen en
griezelige bossen!
Kom in het Annatheater in de
spotlights staan!
Wanneer: zaterdag 29 december
van 10.00 tot 20.00 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen en jongeren
Wat kost het: € 10,00
Geïnteresseerd: Neem contact op
met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 /
laviniagermano@annatheater.nl
Deze dag is mede mogelijk gemaakt
door Cultuur Contact.

Extern nieuws
Theaterplezier
Op zaterdag 29 december
organiseert het Annatheater een
dag vol theaterplezier voor jongeren
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werkje van deze kleurplaat, vermeld
je naam en school erbij en lever
deze kleurplaat in bij de kassa van
De Cacaofabriek.
De kleurplaat moet vóór de
kerstvakantie worden ingeleverd
(dus vóór 22 december). De winnaar
wordt bekend gemaakt via e-mail en
de Facebook pagina van De
Cacaofabriek!
Kinderfilmfestival
Deze kerstvakantie komt De
Cacaofabriek weer met iets leuks:
het KinderFilmFestival. Daarbij
horen natuurlijk kinderfilms! Lekker
genieten van een leuke film met een
zakje chips of popcorn en een
glaasje fris voor maar
€ 7,50. Op het programma staan
deze keer ‘De Grinch’, ‘De
Fabeltjeskrant’ en ‘Asterix en de
geheime toverdrank’.
Speciaal voor kinderen van alle
basisscholen in Helmond hebben wij
een leuke actie waaraan jij kan
deelnemen! De Cacaofabriek geeft
namelijk een aantal keer 2 tickets
weg voor een van bovenstaande
films tijdens de kerstvakantie. Wat
moet je daar voor doen?
Op de balie bij meneer Junior ligt
een kleurplaat, maak een mooi

Programma Tienerhuis en Skatepark

21 december kerstlichtjesroute
Brouwhuis-Rijpelberg
Dit jaar zijn we het eindpunt van de
kerstlichtjesroute. We hebben er
voor gekozen om eens flink uit te
pakken met de verlichting en de
sfeer die erbij hoort. Vanuit Wijkhuis
de Brem en vanaf het Louis
Donkersplein bij zaal Vissers kun je
mee wandelen richting het
Tienerhuis. Je kan natuurlijk mee
lopen, maar je kan ook vanaf 19.00
een kijkje komen bij het Tienerhuis.
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Ben jij ook nieuwsgierig en heb je
zin in een avond vol gezelligheid?
Iedereen is welkom!
Dit betekent wel dat het Tienerhuis
overdag gesloten zal zijn. Dit in
verband met het opzetten en
klaarzetten voor deze avond.
11 januari 2019 Nieuwjaarsgala
Op vrijdag 11 januari is er een
nieuwjaarsgala bij het Tienerhuis.
Iedereen ziet er weer tip top uit. Er
ligt een rode loper voor je klaar en
een fotograaf wacht je op, om een
mooie foto te maken op de rode
loper. Voor iedereen hebben we een
welkomstdrankje en draaien we
leuke muziek. Heb jij ook zin om het
nieuwe jaar in te luiden met je
vrienden? Dan mag je dit niet
missen. Het gala is voor alle
leerlingen vanaf groep 6 en de
onderbouw van het voortgezet
onderwijs. Zorg dat je je gala kleding
aan hebt en je pasje gereed, dan
zorgen wij voor de rest.
Nog nooit op een van onze disco’s
geweest? Tijdens al onze disco’s, en
dus ook het gala, is er voldoende
toezicht van volwassen vrijwilligers.
Ook wat jeugd helpt mee met een
bardienst en het schoonmaken.
Gedurende de disco’s werken we
met consumptie muntjes. Deze kun

je bij de ingang halen voor €1,- per
stuk. Met een muntje kun je zowel
wat drinken als iets lekkers halen. Zo
kun je je voor een klein bedrag al
vermaken met wat lekkers. De
disco’s zijn voor leerlingen vanaf
groep 6, zo wordt het
leeftijdsverschil tussen de jongste
en de oudste niet te groot. Ondanks
dat alle disco’s gratis te betreden
zijn, vragen we wel of ze een pasje
mee willen nemen. Dit zodat we
ouders kunnen bereiken bij
noodgevallen. Denk hierbij aan een
ongeluk of aan agressie. Een pasje
kun je aanvragen via de website
www.tienerhuis.nl en is ook
helemaal gratis.
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