Straapsels
4 september 2019
Agenda voor de komende weken
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
Inschrijven eerste oudergesprekken
Op dinsdag 24 en donderdag 26
september vanaf 16.00 uur vinden
de eerste startgesprekken plaats.
U ontvangt dan nog geen rapport,
maar we gaan samen in gesprek
over uw kind t.a.v. de eerste indruk
en elkaars verwachtingen. U heeft
alle ruimte om vragen te stellen.
Bij iedere groep hangt 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 toe.

Heeft u vragen of hulp nodig, vraag
de leerkracht om even mee te
kijken!
Aanmeldingen broertjes/zusjes
We vinden het fijn om te weten of
er broertjes/zusjes aangemeld
zullen worden van kinderen die al
op onze school zitten.
Is uw kind nog geen drie jaar, dan
vragen wij u een
vooraanmeldingsformulier ophalen
bij de administratie.
Is uw kind drie jaar of ouder, dan
verzoeken wij u om een
aanmeldingsformulier op te komen
halen én een afspraak te maken
voor een intake gesprek.
Extern nieuws

Ondersteuning nodig?
bel 14 0492

Wie zijn wij?
Wij zijn het eerste aanspreekpunt en
contactpersoon voor jullie namens
OBS De Straap
Twentehof 200 Helmond
destraap@obsh.nl
0492-556313
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alle gezins- en jongerencoaches van
de gemeente Helmond. We bestaan
uit een team van 5 medewerkers:
Bilal Aazzaoui, Nicole Dekker, Lies
Geurts, Wendy Bergman en Lenneke
Roks. Wij zijn ervaren gezins- en
jongerencoaches binnen de
gemeente Helmond.
Wat doen we?
U kunt bij ons terecht met alle
vragen over opvoeden, opgroeien,
gedrag van kinderen en jeugdigen in
de leeftijd van 0-23 jaar en hun
gezinssituatie. Vragen hebben
bijvoorbeeld betrekking op slapen,
eten, regels, het bevorderen van
wenselijk gedrag, nieuwe
vaardigheden aanleren, omgaan
met ongewenst gedrag, het
versterken van de band of
communicatie tussen ouders en
kind/jeugdige, zelfstandig wonen
etc. Naast bovengenoemde vragen
kunt u ons benaderen voor andere
vragen rondom zorg en
ondersteuning. Bijvoorbeeld over
het inschakelen van
gespecialiseerde hulpverlening,
gezondheid, geldproblemen,
problemen rondom scheiding,
mantelzorg, vervoer, rouw en ga zo
maar door. Wij zorgen er voor dat

uw vraag, als wij deze zelf niet
kunnen beantwoorden, bij de juiste
persoon terechtkomt.
Mocht u graag in contact komen
met een vraag, voor advies of om
ergens over sparren bel ons vooral!
Vriendelijke groeten,
Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, Wendy
Bergman, Nicole Dekker en Lenneke
Roks
Contactgegevens:
14-0492, toets optie 2, vraag naar
een gezins- en jongerencoach (ma
t/m vr 08.30-17.00 uur)
Meer informatie?
www.helmond.nl/socialeteams
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skateboarden, basketball,
pumptrack, gauswheel, suppen,
straatvoetbal en pannakooi.
Check de flyer van Urban Matterz
voor alle informatie!
Je kunt je al inschrijven voor de
workshops van de verschillende
onderdelen.
Mochten er workshops of
challenges vol zitten, alle
onderdelen zijn naast de vaste
workshoptijden beschikbaar om vrij
uit te proberen.
Op zaterdag 21 en zondag 22
september zal het jaarlijkse festival
Urban Matterz weer plaatsvinden.
Deze keer op een andere locatie dan
voorgaande jaren namelijk onder de
Traversebrug!

Aan alle onderdelen kunnen, naast
jongeren en volwassenen, ook al
kinderen vanaf 4 jaar gratis
deelnemen!
Aanmelden kan via
www.urbanmatterz.nl/urbansports

Op zondag 22 september is er
tussen 10.00 en 18.00 uur een gaaf
festival, wat voor alle leeftijden
gratis toegankelijk is. Naast hele
vette graffiti artiesten, exposities en
NK miniramp is er natuurlijk ook
heel veel te doen en te ervaren op
het gebied van Urban Sports! De
volgende sporten komen aan bod:
Freerunning, BMX, skates, steps,
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Sjors Sportief
Deze week heeft uw kind het
Sjorsboekje mee naar huis gekregen.
In de bijlage treft u een flyer aan
met meer informatie.

Zwemvangnetregeling
• 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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