Straapsels
11 april 2019
Agenda voor de komende weken
Vrijdag 12 april: Koningsspelen
Dinsdag 16 april: eindtoets groep 8
Donderdag 18 april: inloopavond
17.30 – 19.30 uur
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei:
meivakantie
Programma Koningsspelen groepen
1 t/m 4 op vrijdag 12 april
Verloop van de dag:
8.30 uur: start ontbijt in de groep.
9.20 uur: leerkrachten gaan samen
met de kinderen naar buiten voor
de openingsdans.
9.30 uur: het dansje van Kinderen
voor Kinderen ‘Pasapas’ wordt
samen gedanst.
9.35 uur: kinderen gaan terug naar
de eigen groep.
De kinderen van groep 4 verzamelen
hun groepjes.
+ 9.45 uur: start spelletjes door heel
de school.

Geen bibliotheek op donderdag 18
april
In verband met de voorbereidingen
voor de inloopavond is de
bibliotheek niet open op deze dag.
Kinderen hebben vandaag een boek
kunnen ruilen.
Hapjes inloopavond
Op donderdagavond 18 april vindt
de jaarlijkse inloopavond op onze
school plaats.
De ouderraad heeft gevraagd of er
ouders/verzorgers zijn die hapjes
willen maken voor het café dat
ingericht wordt.
Wilt u iets maken? Geef het door
aan John, onze conciërge.
U kunt de bonnetjes van de door u
gemaakte kosten indienen bij de
ouderraad.

Bedankt voor alle aanmeldingen om
te helpen!
We gaan er met z’n allen een leuke
dag van maken en hopen natuurlijk
op mooi weer.
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Optredens inloopavond
18.30 uur - toneelstuk groep 6
- liedje kleuters
- dansje van 7 kinderen
(groep 1-2-3) met juf
Sonja
18.45 uur

- gedichten groep 5
- dans groep 3

19.00 uur

- gedichten groep 7
- toneelstuk: Peter en
de wolf met instrumenten groep 4

Bezoek groep 5 en 6 aan de
Cacaofabriek
Vrijdag 5 april gingen de kinderen
van groep 5 en 6 naar de
cacaofabriek.
We gingen van 9:00 uur tot 10:00
uur. Eerst hebben wij een uitleg
gekregen van een paar
kunstwerken, toen kregen we zelf
een opdracht.
Een uitleg was een kunstwerk van
Linda Molenaar.
Dat was een band waarop kiezen
van een gebit waren geplakt.
We moesten een kunstwerk vinden
dat leuk, saai of interessant was.

En we moesten er zelf iets bij
bedenken zodat het leuker werd.
En we mochten onze eigen fantasie
gebruiken.
Toen gingen we aan de slag.
We hadden een beetje tape gebruikt
aan de zijkant voor een lijstje.
Het werd heel mooi. Ze zijn te zien
op onze inloopavond.
Van Samia en Younes groep 5b
We gingen met de auto naar de
Cacaofabriek. Meneer Marvin gaf
ons uitleg. Ook een mevrouw
vertelde over de schilderijen. We
waren in een soort van kamertje
met schilderijen en zelfs toen we
naar boven gingen(bij de trap) zagen
we schilderijen!!! We waren boven
en daar begonnen we met een rare
autoband van rode stof met kiezen
erop en uit eindelijk kwamen we bij
de schilderijen. We mochten zelf
kijken welk schilderij we het
mooiste of het lelijkste vonden en
dat ging je zelf tekenen. Je mocht er
ook nog wat bij bedenken. Wij
vonden het heel leuk want je moet
je fantasie erbij gebruiken.
Groetjes van Cinar en Walid uit
groep 5b
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Voetbalwedstrijd
We zijn met een paar kinderen uit
groep 5 en 6 naar de
voetbalwedstrijd gegaan van
Helmond sport tegen jong Ajax.
Vrijdagavond 5 april vond de
voetbalwedstrijd plaats. Eerst
kregen we een warming-up. Dat was
een dansje. In de rust werd bekend
gemaakt dat er door 1700 kinderen
uit 75 groepen en 39 scholen uit
Helmond, Asten, Deurne en
Someren zijn er in totaal 10179
boeken gelezen. Scoor een boek is
een project van Bibliotheek
Helmond-Peel, voetbalclub
Helmond Sport en
beweegorganisaties Jibb+ en Leef.
Er waren 1040 mensen aanwezig.
We vonden het geweldig leuk.
Gemaakt door: Ilias en Sara groep
5b

Extern nieuws
Op Tweede Paasdag wordt er in en
rondom de Cacaofabriek een mooi
programma georganiseerd met veel
creatieve en culturele activiteiten
voor kinderen. Het zijn activiteiten
waar kinderen gratis aan kunnen
deelnemen!

Leuke lees-apps voor kinderen
In de bijlage treft u een brief van de
bibliotheek aan met leuke lees-apps.
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