Straapsels
22 augustus 2019
Agenda voor de komende weken
Maandag 26 augustus: haarcontrole
Dinsdag 3 september:
nieuwjaarsreceptie 18.30 – 19.30 u.
Woensdag 11 t/m vrijdag 13
september: trektocht groep 7
Donderdag 19 september:
studiedag, alle kinderen vrij
Maandag 23 september: podium
Dinsdag 24 en donderdag 26
september: oudergesprekken
Nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar is weer
begonnen! Afgelopen maandag zijn
de schooldeuren weer geopend en
liepen alle kinderen en vele ouders
en verzorgers het schoolgebouw
weer in!
Ondanks dat bij sommigen het
vakantiegevoel nog enigszins
aanwezig was, is er door iedereen
een goede start gemaakt.
Nieuwe gezichten, sommige juffen
en meesters die opeens in een
ander lokaal in het gebouw zaten
maar allemaal met veel zin om er
samen met u als ouders en
verzorgers weer een mooi jaar van
te maken!

Vele nieuwe gezichten voor mij als
nieuwe directeur van De Straap
natuurlijk. De komende tijd zullen
we elkaar echter nog veel
ontmoeten en hopelijk zijn dan ook
snel alle gezichten ook voor mij
vertrouwd!
Hieronder zal ik mij nog iets
uitgebreider voorstellen. Voor nu
wens ik iedereen een goed en
prettig schooljaar toe!

Even voorstellen…..
Mijn naam is Marcel Wijgergangs en
ik ben vanaf 1 augustus de nieuwe
directeur van De Straap. Zoals u in
de informatie voor de
zomervakantie hebt kunnen lezen
ben ik ook directeur van
Kindcentrum De Rakt en mag ik
vanaf nu ook samen met dit team
aan de slag om mooie dingen voor
uw kinderen te doen. Ik ben halve
dagen aanwezig op beide scholen.
Per week wisselt dat van ochtend
naar middag. Hierover zullen we in
de nieuwsbrieven telkens meer
informatie geven.
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Ik ben woonachtig in Beek en Donk
en heb samen met Nathalie twee
zonen, Jelle en Wietse.

In mijn vrije tijd sport ik graag
(sportschool, hardlopen, skiën,
rolschaatsen & skaten), houd ik van
reizen, uitstapjes met vrienden en
organiseer ik maandelijks
rollerdisco’s voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Ik probeer
zoveel mogelijk te genieten van alles
wat er op mijn pad komt.
Ik ben in 1984 begonnen als
leerkracht in Beek en Donk en vanaf
1987 werkzaam voor de stichting
OBSH. Daar begonnen op De
Rijpelberg bij De Rakt als leerkracht
en vanaf 2000 werkzaam in de
directies van OBS Brandevoort, OBS
De Lindt en nu dus van Kindcentrum
De Rakt én OBS De Straap. Ik mag
samen met u en beide teams de

komende jaren werken aan de
ontwikkeling van uw kinderen en
aan een mooie samenwerking
tussen beide scholen om elkaar nog
meer te versterken richting de
toekomst!
Ik heb er erg veel zin!
Straapsels
Dit is de eerste Straapsels van dit
schooljaar. Elke twee weken zal op
woensdag een Straapsel
verschijnen.
Schoolkalender
De schoolkalender is bijna klaar en
zal volgende week aan alle oudsten
per gezin worden meegegeven.
Nieuwjaarsreceptie
Op dinsdagavond 3 september van
18:30u tot 19:30u willen wij graag
met jullie (ouders en kinderen)
proosten op het nieuwe schooljaar!
De champagne staat al klaar!
De kinderen gaan bij binnenkomst
naar hun eigen groep. U als ouder,
bent welkom in alle groepen. U kunt
dus zelf kiezen in welke groep u
start. U heeft een uur de tijd om in
de groepen waarin uw kinderen
zitten kennis te maken met de
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leerkrachten, ouders en kinderen.
In elke groep wordt een leuke
activiteit georganiseerd.
Tot dinsdag 3 september!
Trektocht
Groep 7 gaat van woensdag 11 tot
en met vrijdag 13 september op
trektocht. Alle informatie hierover
krijgt u via de leerkracht.

Podiumoptredens
Een aantal keer per jaar worden er
podiumoptredens door de groepen
verzorgd. De eerste
podiumoptredens staan gepland op
maandag 23 september. U bent als
ouders/verzorgers van harte
uitgenodigd. Onderstaand ziet u

wanneer welke groep voor u op zal
treden.
9.30 – 10.15 uur:
1/2A, 1/2C, 4, 5/6A en 7
10.15 – 10.30 uur: pauze, er is koffie
voor ouders
10.30 – 11.15 uur:
1/2B, 3, 5/6B, 5/6C en 8
Inschrijven eerste oudergesprekken
Op dinsdag 24 en donderdag 26
september vanaf 16.00 uur vinden
de eerste oudergesprekken plaats.
U ontvangt dan nog geen rapport,
maar we praten wel over hoe het
gaat op school en wat onze eerste
indruk is. U heeft alle ruimte om
vragen te stellen.
De inschrijvingen starten op
dinsdag 3 september.
Bij ieder groep hangt dan een lijst
met tijden.
Deze lijsten hangen er tot
donderdag 12 september
Vult u zelf niets in dan zullen de
leerkrachten dat doen.
Op dinsdag 17 september krijgen de
kinderen de uitnodigingen mee naar
huis.
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Heeft u vragen of hulp nodig, vraag
de leerkracht om even mee te
kijken!

Gymrooster tot kerst
Maandag: groep 4 en groep 8
Dinsdag: groep 3, 7, 5/6A, 5/6C en
5/6B
Donderdag: groep 3, 4, 7 en 8
Vrijdag: groep 5/6B, 5/6C en 5/6A
Parkeren
Vriendelijk verzoek vanuit de
bewoners van het Twentehof:
Wanneer u uw kind met de auto
komt brengen en/of ophalen gelieve
te parkeren bij de Brem of in de
parkeervakken. Vooral niet vóór de
opritten tegenover de ingang van de
school. Laten we er samen op
letten. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Extern nieuws
Vanaf 4 september: Gratis
proeflessen Jeugdtheaterschool
Annatheater
Altijd al eens op de planken willen
staan om te zien of er een acteur in
je schuilt? Op woensdag 4
september beginnen de cursussen
op onze Jeugdtheaterschool weer.
Kom gratis een proefles volgen!
De lessen worden vanaf 4
september op woensdagen en
donderdagen gegeven.
Jeugtheaterschool Annatheater won
de prijs van beste toneelstuk en
beste acteur op het Kicke Festival
Eindhoven 2019 en een Brabantse
theaterprijs 2016)
Meer informatie:
laviniagermano@annatheater.nl of
bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl
rubriek Jeugdtheaterschool
Annatheater presenteert: “Yvonne,
Prinses van Bourgondië.”
Elf acteurs spelen het toneelstuk
"Yvonne, Prinses van Bourgondië".
Absurd en ontroerend toneel.
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De kroonprins wandelt in het park
en vindt het leven saai. Dan ziet hij
Yvonne. Ze is lelijk, volgens haar
tantes stroomt haar bloed te traag.
De prins besluit direct met haar te
trouwen. Niet uit liefde, maar
omdat hij iedereen, en vooral zijn
ouders, op de zenuwen wil werken.
Yvonne zwijgt en kijkt. Het hele hof
is in shock. Ieders ware aard komt
naar boven en oude geheimen
worden ontsluierd.
Als je anders bent en anders doet
hoor je er niet bij en moet je weg.
Hoe kunnen ze zich in godsnaam
ontdoen van prinses Yvonne?
Geschikt voor de bovenbouw van
het Basis Onderwijs!
Regie: Lavínia Freitas Vale Germano
Spel: Pepijn van den Berg, Kayla
Bott, Rubén-Fernando Vargas
Domínguez, Caroline van Gemert,
Bart de Groot, Eva van Hemert,
Fenne Kusters, Tara Matic, Enna
Miličević, Joy Strijbosch en Mosa
Veldhuizen
Data: zaterdag 28 en zondag 29
september, vrijdag 4, zaterdag 5 en
zondag 6 oktober 2019
Tijden: vrijdag en zaterdag: 19.30
uur, zondag: 15.00 uur

Entree: kinderen/jongeren € 8,00,
volwassenen € 10,00
Kaarten: www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 0628104333

Start van het Sportseizoen
Zondag 8 september tussen 10.00
en 14.00 uur
Op deze dag zetten meer dan 35
Helmondse sportaanbieders hun
deuren open om jou te ontvangen!
Op de Fietsroutekaart die verspreid
is onder alle basisschoolleerlingen
en die bij Jibb+ te verkrijgen is, staat
het overzicht wat er te doen is en
zie je voor welke leeftijd de
sportaanbieder iets aanbiedt.
De toegang bij de clubs, die
meedoen aan de Fietsroute, is gratis
en het is niet nodig om je vooraf aan
te melden voor een activiteit. Stap
dus op de fiets, met het hele gezin,
en ga sfeer proeven bij de vele
sportaanbieders in Helmond. En
kleed je sportief, want op veel
plaatsen worden clinics
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aangeboden. Bekijk het volledige
sportaanbod en de tijden op de
website van Jibb+: www.jibbplus.nl.
Ga jij jouw sport ontdekken?!

Op school is een flyer beschikbaar
die je daar kunt vragen of je kunt
met je vraag terecht bij mij:
Coaching en Begeleiding STAP
Ook vind je uitgebreide informatie
over de inhoud van deze training op
www.coachingstap.nl (onder het
kopje IK-ben-IK training)
Of bel mij: Annemie van Poppel 0612149721

IK-ben-IK training:
Het is weer mogelijk jouw
(gevoelige) kind deel te laten
deelnemen aan de IK-ben-IK
training.
Deze start op: woensdag 4 sept met
een intake-gesprek en op 18
september met de training.
Het is een training (in de vorm van
een serie coach-sessies in een klein
groepje) die gegeven wordt passend
bij de leer- en ontwikkelvraag die
uw kind heeft op het gebied van
sociaal-emotioneel leren.
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