Straapsels
21 februari 2019
Agenda voor de komende weken
Dinsdag 26 februari: schoolfotograaf
Woensdag 27 februari:
Ouderavond actief ouderschap
Maandag 4 t/m vrijdag 8 maart:
carnavalsvakantie
Woensdag 20 maart: studiedag, alle
kinderen zijn de hele dag vrij
Donderdag 21 maart: pannenkoekdag
Continurooster
De Straap is voornemens vanaf
schooljaar 2019-2020 te gaan
werken met een continurooster.
Dat houdt in dat alle leerlingen op
school overblijven tussen de middag
op maandag, dinsdag en donderdag.
Waarom is een continurooster een
goed idee?
- bijna alle kinderen van onze
school blijven al over
- het team wil, op basis van
ervaring, de middagpauze
effectiever inzetten:
>
minder onrustige
situaties
>
betere concentratie van
de leerlingen over de dag en
een snellere opstart bij het
begin van de middag

>
veiligheid voorop,
kinderen hoeven dan minder
vaak door het verkeer
- leerlingen zijn eerder uit (om
14.45 uur) en hebben zo meer
speeltijd.
De tijd dat de kinderen buiten
spelen tussen de middag blijft een
half uur.
Bij deze attenderen wij u erop dat
de eindtijd volgend schooljaar dus
anders is.
Alle leerlingen zijn vanaf de eerste
schooldag na de zomervakantie
(19 augustus 2019) op maandag,
dinsdag en donderdag om 14.45 uur
uit (woensdag en vrijdag blijven
korte dagen tot 12.30 uur).
Dit vraagt wellicht om aanpassing
van tijden van uw werk, naschoolse
opvang of oppas. Zodoende geven
wij dit nu al aan u door. De MR heeft
al ingestemd met het plan, maar
ook u kunt reageren. Dat kan met
een mail naar destraap@obsh.nl of
loop even binnen bij de directeur
voor een afspraak. Overblijven blijft
gratis.
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In de periode tussen de
carnavalsvakantie en de
meivakantie voeren we op school
een pilot uit om een nieuwe
invulling van de middagpauze te
testen. De kinderen die overblijven
eten tussen de middag in groepjes
met leerlingen uit alle groepen,
onder toeziend oog van een
leerkracht. Zo leren de kinderen van
alle leeftijden elkaar goed kennen.
Het kan dus zijn dat uw kind
hierover vertelt.
In deze pilotperiode blijft de eindtijd
op maandag, dinsdag en donderdag
15.00 uur.
Het team van de Straap vertrouwt
erop met de invoering van het
continurooster een mooie stap te
zetten, passend bij deze tijd.

15.00-15.15u. De overige foto's
worden onder schooltijd gemaakt.
Welkom
Op 27 februari is er op school een
speciale avond voor u als
ouder/verzorger!
U hebt al een prachtige uitnodiging
gekregen van uw kind.
Alle kinderen vinden het erg fijn als
hun familie erbij is.
Het wordt een avond waarin de
ouders/verzorgers centraal staan.
Wij doen dit, omdat we graag willen
horen wat u van ons verwacht.
Het gaat een leuke avond worden!
U komt toch ook?
woensdag 27 februari van 19.00 tot
21.00 uur op de Straap

Schoolfotograaf
Dinsdag 26 februari komt de
schoolfotograaf. De foto's worden
dit jaar gemaakt met als
achtergrond: steigerhout grijs.
Natuurlijk worden er ook dit jaar
weer broer en zus foto's gemaakt.
Wilt u ook dat er een broer/zus foto
wordt gemaakt als een van uw
kinderen niet meer/nog niet op
onze school zit, dan kan dit tussen
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Onze nieuwe prins!
Vandaag om half 11
was de
bekendmaking van
de prins/prinses
van onze CV De
Straap. Er waren 4
kandidaten die
ieder een mooie
video opname hadden gemaakt.
Heel de school heeft mogen
stemmen via een stembiljet.
Dit jaar mogen we PRINS RODIËN uit
groep 8 verwelkomen!
Zijn raad van elf bestaat uit Lorenzo
(groep 4a), Khy-Landrysen (groep
4b), Bram en Jaylee (groep 5a), Lena
en Tobias (groep5b) Yasmina en
Annie (groep 6), Senna en
Alexandros (groep 7).
Samen zullen we ervoor zorgen dat
we vrijdag 1 maart weer een fijn
carnavalsfeest zullen vieren! Helaas
kunnen ouders niet komen kijken op
deze dag. De hal zit vol met
kinderen van onze school. Na de
optredens van alle klassen gaan we
hossen en spelletjes doen met
lekkere carnavalsmuziek erbij! De
kinderen die niet willen hossen,

mogen boven een film kijken. Rond
12.15 uur gaan we terug naar de
klassen en sluiten daar af. Om 12.30
uur is de school voor iedereen uit en
begint de vakantie.
Om alvast in de stemming te
komen!
Op woensdag 27 februari is het ZET
‘M OP DAG! Alle kinderen en
leerkrachten mogen met een bril,
hoed, neus, pruik (geen maskers)
naar school komen.
Op donderdag 28 februari is het
RAAR MET JE HAAR DAG! Iedereen
mag met een leuk, verrassend
kapsel naar school komen!!
Nog even ter herinnering:
De kinderen die op vrijdag 1 maart
meedoen aan het alternatief
programma worden om 8.30 uur
verwacht op het Groningenhof. Om
12.30 uur kunnen de kinderen daar
ook weer opgehaald worden.
Alaaaaaaffff en groetjes van de
werkgroep.
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Extern nieuws
Gitaarles
Mijn naam is Dave Vermeulen en ik
geef al een aantal jaren gitaarles in
Helmond.
Er is voor mij als uitvoerend
muzikant niets mooiers dan muziek
maken. Ik zie het geven van
gitaarlessen dan ook als een mooie
kans om mijn passie te delen met
andere die dezelfde passie delen.
Maar ook proberen over te dragen
aan de volgende generatie.
Vanaf 8 jaar is het mogelijk om bij
mij gitaarles te komen volgen.
Bij mij kun je zowel akoestisch als
elektrisch gitaarlessen volgen.
Elk niveau is welkom. Van beginner
tot gevorderd. Van kampvuurliedjes
tot 'Ik wil de beste gitarist van de
wereld worden'.
Wil je een proefles of direct starten?
Mail dan naar
davevermeulenmusic@gmail.com
Locatie: de oefenruimte, Binnendijk
83 in Helmond.
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