Straapsels
20 juni 2019
Agenda voor de komende weken
Maandag 24 juni: eindrapport
Maandag 24 t/m donderdag 27 juni:
kamp groep 8
Vrijdag 28 juni: groep 8 vrij
Maandag 1 juli: uitwisseluurtje 9.0010.00 uur, groep 8 vrij
Dinsdag 2 juli: schoolreis gr 1 t/m 8
Woensdag 3 juli: ouderbedankochtend
Donderdag 4 juli: gr 8 ’s morgens vrij
Vrijdag 5 juli: studiedag, alle
kinderen vrij
Maandag 8 t/m vrijdag 16 augustus:
zomervakantie
Maandag 19 augustus: weer naar
school
Continurooster
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Eerder bent u in onze nieuwsbrief
geïnformeerd over ons voornemen
dat de Straap met ingang van het
nieuwe schooljaar een
continurooster invoert. De MR van
onze school heeft inmiddels
ingestemd met de invoering.
Wat betekent een continurooster
voor uw kind en u?

 Alle kinderen blijven over op
maandag, dinsdag en
donderdag, dus ze eten
allemaal op school
 De lestijd op maandag,
dinsdag en donderdag is van
8.30 tot 14.45 uur
 woensdag en vrijdag blijven
korte dagen met eindtijd
12.30 uur
Houdt u er dus rekening mee dat de
lange dagen een kwartier eerder
stoppen dan u gewend bent.
De eindtijd op maandag, dinsdag en
donderdag wordt 14.45 uur!
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donderdag:
van 8.30 tot 14.45 uur
& alle kinderen eten op school

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

Straapsels
Bibliotheek op school
Vrijdag 21 juni is de laatste dag dat
er boeken uitgeleend worden vanuit
de bieb op school.
Daarna kunnen er alleen nog
boeken ingeleverd worden. Dit mag
elke dag als de bieb open is.
(Ook wanneer dit niet jouw biebtijd
is).
Let op: na 21 juni heb je dus maar 1
week om alles in te leveren!!
Het gaat vooral om de boeken die
thuis zijn. (De boeken kunnen
alleen op de Straap bieb ingeleverd
worden)
De school is 6 weken dicht, wanneer
een boek al die tijd thuis blijft
liggen, kan er een boete volgen!!!

Extern nieuws
Zwemvangnetregeling
In het kort:
 Alle Helmondse kinderen die
in groep 6,7 en 8 zitten en nog
geen zwemdiploma A hebben,
kunnen gebruik maken van
deze regeling.
 Ouders betalen een eigen
bijdrage van €10,- per maand
aan Laco. De rest wordt
betaald door de gemeente.
 Indien ouders een
inkomensverklaring hebben,
kunnen ze deze €10,- terug
krijgen middels stichting
leergeld.
Meer informatie is te vinden op:
https://www.helmond.nl/1/product
en/Zwemvangnetregeling,-subsidie
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