Straapsels
14 maart 2019
Agenda voor de komende weken
Vrijdag 15 maart: onderwijsstaking,
de school is deze dag dicht
Dinsdag 19 maart: bijeenkomst
partnerschap 15.30 – 17.00 uur
Woensdag 20 maart: studiedag, alle
kinderen zijn de hele dag vrij
Donderdag 21 maart: pannenkoekdag

Schoolfotograaf
Alle kinderen krijgen een gratis
groepsfoto. Hiervoor dient u wel in
te loggen met de persoonlijke code
die op het kaartje staat dat uw kind
heeft meegekregen.
Doet u dit voor 29 maart! Dan
komen er geen verzendkosten bij.
Extern nieuws
Bijeenkomst natuurlijk buiten
spelen

Landelijke staking

Onderwijsstaking 15 maart
Morgen, 15 maart, gaan de
medewerkers van de Straap staken
en daarom is de school die dag
dicht.
Studiedag woensdag 20 maart
In verband met een studiedag van
het team is de school volgende
week woensdag gesloten. De
kinderen zijn deze dag vrij.

De bewonersavond vindt vanavond
plaats in wijkhuis De Brem
(Rijpelplein 1).

OBS De Straap
Twentehof 200 Helmond
destraap@obsh.nl
0492-556313

Straapsels
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.

‘Oma’s aan de macht’ van Houtse
Toneelgroep!
Meestal zijn oma’s lief en
verwennen ze hun kleinkinderen

met cadeautjes en snoep. De oma’s
in dit verhaal zijn echter compleet
anders! Oma Pandora en haar
vriendinnen Secretia en Kenau zijn
namelijk gruwelijk gemeen, ze haten
de wereld en zijn ontzettend jaloers
op kinderen. De oma’s zijn het zat.
Ze worden weggeduwd in de rij,
niemand staat voor ze op in de bus
en ze worden in een flat gestopt. De
oma’s komen daarom in opstand. ZIJ
willen aan de macht!! Voor deze
opstand hebben ze echter wel heel
veel geld nodig.
Daarom bedenkt Pandora een sluw,
crimineel plan. Samen met haar
vriendinnen als handlangers wil ze
dit plan gaan uitvoeren op de
verjaardag van haar kleindochter
Sam. Maar zal dit plan wel slagen?
Of steekt de excentrieke, speurende
inspecteur van Balen hier een stokje
voor? En zal die rare kinderjuffrouw
Dora Dartel geen roet in het eten
gooien?
Wil jij weten of dit ietwat
spannende, maar vooral doldwaze
avontuur goed afloopt?
Kom dan gezellig kijken naar onze
voorstelling. Natuurlijk zijn (lieve!)
oma’s ook welkom.
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Speciaal voor deze voorstelling
mogen lieve oma’s zelfs gratis
komen kijken wanneer zij één of
meerdere kleinkinderen
meenemen!
Deze voorstelling is geschikt voor
kinderen vanaf plm. 5 jaar. De duur
van de voorstelling is plm. 40
minuten voor het eerste bedrijf,
gevolgd door 15 minuten pauze,
gevolgd door het tweede bedrijf
plm. 40 minuten.
Speeldata:
- Zaterdag 23 maart, 19:00 uur in De
Geseldonk, Helmond
- Zondag 24 maart, 10:30 uur &
14:00 uur in De Geseldonk,
Helmond
Entree: € 5,00 p.p
Reserveren:
- SMS/WhatsApp je reservering naar
06-12 89 57 27
- Telefonisch reserveren via 06-12
89 57 27
- Stuur een bericht via Facebook
messenger
- Online reserveren via
www.houtsetoneelgroep.nl

De Zonnesteen organiseert een
voorjaarsbeurs op zaterdag 13 april
2019 van 9.30 tot 11.00 uur in
wijkgebouw de Zonnesteen aan de
Rijnlaan 91.
Voor deze beurs kunt u
babyartikelen kinderkleding en
speelgoed inleveren.
Voor de verkoop heeft u een
klantnummer nodig.
Een klantnummer, richtlijnen
en verdere info kunt u per
mail aanvragen van 15 maart
tot 6 april.
kledingbeurszonnesteen@hot
mail.nl
Straatvoetbaltoernooi
Dit jaar organiseren wij voor alweer
voor de 9e keer het
straatvoetbaltoernooi in Helmond.
We kunnen dit jaar weer op de
Markt terecht in Helmond, midden
in het centrum!
De vorige editie was op een
zaterdag, wat een beetje lastig
plannen was met de
competitieschema’s van de KNVB.
Daarom hebben we dit jaar besloten
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om de Straatvoetbaldag in Helmond
op vrijdag 3 mei te organiseren,
zodat er hopelijk meer jongens en
meiden met een team mee kunnen
doen. Daarnaast gaan we dit jaar
weer voor een 4x4 toernooi,
waardoor er nog makkelijker en
mooier gevoetbald kan worden.
Naast het toernooi zullen er andere
gave side events zijn zoals graffiti,
gauswheel, pannakooien en
smartgoals. Misschien kun je zelfs
wel op de foto of in de pannakooi
met één van de profvoetballers die
langs komen!

Daarnaast heeft Helmond Sport aan
alle spelers een leuk presentje
beloofd!: Alle spelers van elk
deelnemend team krijgen een ticket
waarmee ze gratis een wedstrijd van
Helmond Sport kunnen bezoeken!
Wij zien jullie graag terug op de
straatvoetbaldag op vrijdag 3 mei
2019 op de Markt in het centrum
van Helmond!

Afgelopen week is het eerste bericht
over dit toernooi al op onze social
media kanalen geplaatst. Hou deze
dus in de gaten de komende weken.
We kunnen jullie wel al verklappen
dat het inschrijven van teams vanaf
18 maart kan via de website van
www.jibbplus.nl.
6-9 jaar gemengd
10-12 jaar jongens
10-12 jaar meiden
13-15 jaar jongens
13-15 jaar meiden
16+ jongens
16+ meiden

09.00-11.00 uur
15.00-18.00 uur
15.00-18.00 uur
11.00-13.00 uur
11.00-13.00 uur
13.00-15.00 uur
13.00-15.00 uur
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