Straapsels
10 januari 2019
Agenda voor de komende weken
Maandag 14 januari: luizencontrole
Dinsdag 22 januari: studiemiddag,
alle kinderen om 12.00 uur uit
Dinsdag 29 en donderdag 31 januari:
adviesgesprekken groep 8
Gelukkig nieuwjaar
We wensen jullie allemaal een
gezond, gelukkig en liefdevol 2019
toe.

Groep 6
Vanaf maandag 14 januari is juf
Linda weer terug! Zij heeft twee
kinderen gekregen en ze gaat
langzaamaan haar werkzaamheden
weer oppakken.
Juf Linda komt te werken in groep 6,
bij juf José.
Op 14 januari start er ook een
stagiair onderwijsassistent in groep
6: meneer Michel.

Ouderhulp gevraagd
We hebben een nieuwe laptopkar.
Deze dient naar de eerste
verdieping te worden gebracht.
Zijn er ouders die even willen helpen
om de kar naar boven te brengen?
Aanmelden kan bij meneer Junior.
Alvast bedankt voor uw hulp.
Extern nieuws
Trainingen LEV groep
In januari starten er weer nieuwe
groepen van de trainingen van
Positief opvoeden
Als bijlage een flyer met informatie
over de trainingen:
- Positief opvoeden voor ouders van
kinderen van 0-12 jaar
- Positief opvoeden voor ouder van
tieners (12-17 jaar)
- Positief opvoeden voor gescheiden
ouders.
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Straapsels
Urban Matterz Sports Indoor
Edition 17 februari 2019
Op 17 februari zal er in de
parkeergarage bij We-Jump en
Kidsplaza een eerste editie
plaatsvinden van Urban Matterz
Indoor. Bij deze editie zullen Urban
Sports de boventoon voeren. De
sporten die je deze dag kunt ervaren
zijn; BMX, freerunning, breakdance,
steps, skateboarden, skaten en
trampoline tricking en straatvoetbal.
Je kunt alle sporten vrij beoefenen,
maar er zijn ook tijden ingelast
waarin de sportaanbieders hun
ervaren trainers inzetten om korte,
maar krachtige workshops te geven
om kennis te maken met deze vette
sporten! Daarnaast zullen er ook
demo’s gegeven worden bij de
diverse sporten en is er zelfs een
heuse show van dansgroepen van
Unity Eight.

Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte
welkom om deel te nemen aan de
workshops! Uiteraard is het ook
voor jongere kinderen en
volwassenen vrij toegankelijk!
De activiteiten zullen zijn tussen
12.30 uur en 17.30 uur. Het adres
van Urban Matterz Indoor is 2e
Indumaweg 7 in Helmond.
Voor de workshops kun je jezelf
vanaf 14 januari inschrijven via de
website van www.jibbhelmond.nl.

De sportaanbieders die op deze dag
hun kunsten laten zien en de
workshops begeleiden zijn: WeJump, Unity Eight, Commit Freerun,
040BMXPARK, Tienerhuis en JIBB
Helmond.
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