Straapsels
28 februari 2019
Agenda voor de komende weken
Maandag 4 t/m vrijdag 8 maart:
carnavalsvakantie
Vrijdag 15 maart: onderwijsstaking,
de school is deze dag dicht
Woensdag 20 maart: studiedag, alle
kinderen zijn de hele dag vrij
Donderdag 21 maart: pannenkoekdag
Carnaval
Morgen vieren we het
carnavalsfeest. 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.
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.

Herhaalde oproep ouderenquête
Een tijd geleden heeft u een mail
ontvangen met een link naar de
ouderenquête. Het invullen ervan
duurt ongeveer 10 minuten.
Bijna een derde van de ouders heeft
de enquête ingevuld. Dat is heel fijn,
maar helaas te weinig om mee te
nemen in de analyse.
Zodoende deze herhaalde oproep
voor degenen die de enquête nog
niet hebben ingevuld.
Met het invullen van de enquête,
draagt u eraan bij om ons onderwijs
nóg beter te maken!
Om goed onderwijs te kunnen
blijven geven, is het voor de school
belangrijk om te weten wat u als
ouder(s)/verzorger(s) vindt van onze
school.
ALVAST DANK VOOR UW
MEDEWERKING!
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Ouderavond ouderbetrokkenheid
Gisterenavond hebben we een
informatieve ouderavond gehad.
Dankjewel aan alle ouders die de
ouderavond bezocht hebben.
Op 19 maart vindt er om 15.30 uur
een nieuwe bijeenkomst plaats met
ouders en leerkrachten. Er is een
aantal ouders die zich hebben
aangemeld, wilt u ook deelnemen?
Graag. Geef u op bij de leerkracht
van uw kind.
Alle ouders krijgen een verslag van
de ouderavond van gisteren.
Landelijke staking

Onderwijsstaking 15 maart
Op 15 maart gaan de medewerkers
van de Straap staken en daarom is
de school die dag dicht. Wederom
willen we aan iedereen laten zien
dat het lerarentekort, het verschil in
salaris met het VO en de werkdruk
van ons prachtige beroep voor ons
een probleem is.

Het lerarentekort wordt steeds
groter en daarover maken we ons
zorgen. Onze parttimers komen
regelmatig extra werken, maar het
moet anders … beter! Natuurlijk
staan we vooral voor goed
onderwijs. Onderwijs waarin
motivatie, betrokkenheid,
ontwikkeling en zelfstandigheid
zichtbaar zijn. We verbeteren steeds
ons onderwijs en dat komt onder
druk te staan als er geen tijd of
energie voor is vanwege de
werkdruk.
Wel is het zo dat we met gemengde
gevoelens gaan staken, mede omdat
we jullie als ouders wederom vragen
om zelf opvang te regelen voor jullie
kind(eren). Onze excuses daarvoor.
Mocht dit in eigen kring niet lukken,
dan kunt u tegen betaling terecht bij
de BSO van De Rakt. Er is de
mogelijkheid om die dag vanaf 7.30
uur gebruik te maken van
incidentele opvang.
Dat kan dus ook als u uw kind
normaal gesproken geen gebruik
maakt van deze opvang. U kunt
kiezen voor een halve of een hele
dag en het kost € 7,00 per uur.
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Hierover ontvangt u nog
kinderopvangtoeslag.
Als uw kind voor 8.00 uur komt, zit
er een lekker ontbijt gratis bij.
Opvang is in sommige gevallen al
mogelijk voor minder dan 2 euro per
uur (de hoogte van de
kinderopvangtoeslag is afhankelijk
van uw inkomen).
Aanmelden kan met een mailtje
naar de pedagogisch medewerker
van de BSO van de Rakt, Astrid vd
Waarsenburg: bso.derakt@springkinderopvang.nl

Museumbezoek groep 7
Groep 7 ging voor het eerst op de
fiets naar een museum.
Er was een kunstgedeelte en een
geschiedenisgedeelte.
Wij waren als eerst naar het
kunstgedeelte gegaan
Er was ook een schilderij van Karel
Appel.

We vonden dat heel interessant om
te zien, omdat het abstract
geschilderd was.
Senna en Sadie zagen er allebei wat
anders in.
De schilderijen waren soms heel
grappig.
Er waren veel verschillende schilders
die er hingen.
Toen gingen wij naar het kasteel.
Daar was de geschiedenis die
iemand ging vertellen dat was ook
interessant.
Het was een mevrouw die grappige
kleding aan had.
Het ging over het kasteel , hoe het
gebouwd was.
Dat was raar om mee te maken.
Je hoorde rare geluiden die best eng
waren.
Iedereen schrok ervan.
Maar het was wel leuk.
Uiteindelijk gingen wij met een
steile trap naar boven.
Daar boven was het ook heel leuk.
Toen gingen we met de fiets terug
fietsen.
Iedereen was moe en uitgeput.
Iedereen had honger.
Toen waren wij op school en gingen
wij eten.
Groetjes: Sadie en Senna.
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Vandaag 21-02-2019 om half 10 zijn
we naar het museum Helmond
gegaan.
We kregen een korte rondleiding in
het museum.
Daarna mochten we in kleine
groepjes de schilderijen bekijken.
Toen gingen we naar het kasteel.
Daar kregen we een rondleiding
door het hele kasteel. Behalve de
kamers die ze aan het renoveren
waren. We kregen delen van het
kasteel gezien. En de mevrouw
legde uit hoe het vroeger in het
kasteel was. Bijvoorbeeld: hoeveel
generaties er in leefde, hoe het
kasteel is gebouwd en we mochten
een paar dingen vast houden zoals
een strijkijzer, een stukje van een
ridders pak en een ollielamp ( een
snot neusje). Ze legde uit op welke
stukken wat ze deden met de
spullen. Bijvoorbeeld: de keuken,
de kelder, de woonkamer en hoe ze
straf kregen. Dus in de kelder zette
ze hun voorraad eten omdat de
kelder de koudste plek van het
kasteel was. En daarom kwamen er
muizen voor het eten . Dus aan het
plafond hing het vlees aan een soort
ring. Uiteindelijk mochten we nog
naar buiten waar we spelletjes
konden doen die ze vroeger ook

deden . Daarna gingen we met de
fiets weer terug naar school om
saaie dingen te doen .
Groetjes Senna B, Lara, Hind en
groep 7.

Voorstellen stagiaires
Mijn naam is Sam en ik woon in
Nuenen. Vorige week ben ik
begonnen aan een half jaar stage in
groep 1/2 (Richelle en Manon).
Ik ben een tweedejaars student op
Hogeschool de Kempel en hoop ook
hier op school heel veel te kunnen
leren. Ik ben iedere dinsdag op
school te vinden! Wie weet tot
ziens! Groetjes Sam
Ik ben Dennis van de Goor en
studeer zelf op de PABO aan
Hogeschool De Kempel.
Sinds vorige week loop ik elke
dinsdag stage bij uw kind in de klas
en ik vind het belangrijk dat u
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hiervan op de hoogte bent. Ik zit
hier in het eerste jaar. Ik heb super
veel zin in het komend halfjaar stage
in deze op het eerste oog leuke
groep 8! Tot gauw!
Ik ben Juul en ik ben 16 jaar oud. Ik
volg de opleiding onderwijsassistente op het ROC Ter Aa college
en zit nu in mijn 1e leerjaar. Tot het
einde van dit schooljaar mag ik bij
jullie op school stage lopen. Ik loop
stage in groep 5A op de
donderdagen en vrijdagen. Ik hoop
hier een leuke een leerzame tijd te
hebben!
Mijn naam is Deveny Gilsing en dit
semester tot eind juni ben ik
stagiaire in groep 5B.
Ik woon in Helmond en ben 22 jaar
oud. Dit schooljaar ben ik een
derdejaars student op Hogeschool
de Kempel. Ik ben op maan- en
dinsdag in de groep.
Hallo, ik ben Lorraine. Ik ben 20 jaar.
Ik ben eerstejaarsstudent aan
Hogeschool De Kempel, waar ik
studeer om lerares in het
basisonderwijs te worden. Komend
halfjaar loop ik stage in groep 4B bij
Juf Marlies. Mijn hobby is

paardrijden en dit doe ik 1 keer per
week bij een manege.
Ik ben Annika. Ik zit in het tweede
jaar van de opleiding tot leerkracht
basisonderwijs op Hogeschool de
Kempel. Ik vind het leuk om samen
met mijn tweelingzus leuke dingen
te doen, vooral met onze 2 honden.
Ik heb het afgelopen half jaar al
stage gelopen op de Straap. Dit was
in groep 5 bij juf Loes. Nu ga ik de
komende tijd stage lopen in groep
1/2 bij Juf Els. Ik ben hier iedere
dinsdag te vinden en ik heb er
ontzettend veel zin in!
Extern nieuws
Een beweegvriendelijke Rijpelberg
Kinderen en volwassenen verdienen
een woonomgeving die inspireert en
uitdaagt tot bewegen en
ontmoeten. Maar hoe ziet zo’n
woonplek er eigenlijk uit?
Veel speelplekken in Helmond zijn
verouderd, ook in Rijpelberg.
Daarom gaat de gemeente ze de
komende jaren vernieuwen.
Doel is om de speelruimte
gevarieerd, eigentijds en
avontuurlijk maken. Zo krijgen jong
en oud meer mogelijkheden om in
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de buitenlucht te bewegen,
ontdekken en ontmoeten.
Wat is nodig?
Wat is in Rijpelberg nodig om meer
buiten te bewegen, ontmoeten en
ontdekken?
Daarover gaat Jibb+ in gesprek met
kinderen tijdens en na schooltijd om
hen te inspireren hierin mee te
denken. Is het schoolplein een
plezierige plek om na schooltijd te
verblijven? Zijn de wandel- en
fietsroutes van huis naar school
veilig en inspirerend genoeg? De
inbreng en ideeën van de kinderen
worden verwerkt in een eerste
voorstel.
Ook bewoners worden uitgenodigd
om hierover mee te denken. Kunt u
iets bijdragen om de speelwaarde in
de wijk te vergroten? Heeft u
ideeën, wensen of zorgen? Kom dan
naar de bewonersavond in uw wijk!
Bijeenkomst op 14 maart
De bewonersavond vindt plaats op
14 maart in wijkhuis De Brem
(Rijpelplein 1).
De bijeenkomst duurt van 19.30 tot
21.00 uur. De zaal is open om 19.15
uur.

De avond start met een korte
presentatie over het nieuwe
speelruimtebeleid van de gemeente.
Daarna gaan medewerkers van de
gemeente graag met u in gesprek.
Meer achtergrondinformatie vindt u
op www.helmond.nl/speelruimte.

Informatieavond bedplassen
Dinsdag 12 maart 2019 organiseert
de GGD een informatieavond voor
ouders van kinderen die regelmatig
in bed plassen. In de bijlage treft u
meer informatie aan.
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