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Donderdag 13 februari 2020
Welkom
Sinds deze week zit Phileine van Meelis bij ons op school. Ze zit in groep 1/2C. Wij wensen haar een superfijne tijd op OBS ’t Hout!

Carnaval
Op vrijdag 21 februari vieren wij op school carnaval. We hebben een leuk programma voor de kinderen bedacht, waar we erg veel zin in hebben!
De kleuters hebben hun eigen carnavalsfeest, in hun klas en in de grote hal.
De kinderen van groep 3 t/m 8 starten in hun eigen groep. Daarna verzamelen ze op het voetbalveld voor
school bij nr. 13, waar de prins en prinses bekend worden gemaakt. Van daaruit wordt het feest binnen voortgezet.
CV De Houtse Kluppels en CV ’t Barrierke komen op nr. 9 nog een feestje bouwen, dit jaar met de groepen
5, 6 en 7.
NB
 confetti, spuitbussen, pistooltjes en zwaarden zijn niet toegestaan op school
 papieren serpentines zijn alleen toegestaan in de klas, dus niet in de hal
In aanloop naar het carnavalsfeest vinden we het leuk als de kinderen
volgende week elke dag iets geks aan/op hebben:
Maandag 17 februari...... pyjamadag
Dinsdag 18 februari....... gekke harendag
Woensdag 19 februari... hoedjesdag
Donderdag 20 februari... rode neuzendag
Vrijdag 21 februari:........ helemaal verkleed naar school!

Op onze school wordt aandacht besteed aan carnaval vanuit een traditionele en culturele insteek. Wanneer
ouders vanuit overtuiging niet wensen dat hun kinderen deelnemen aan het reguliere programma op 21 februari, dan respecteren wij dat door een alternatief programma aan te bieden. Laat u het aan de leerkracht weten
als uw kind aan dit alternatieve programma gaat deelnemen?
We hopen dat jullie allemaal net zo enthousiast zijn als wij!

Volgende weekviering: donderdag 5 maart
De volgende weekviering wordt gehouden op 5 maart. Dan zijn de groepen 6 aan de beurt. De weekviering
duurt van 14:15 tot 15:00 uur en vindt plaats in de Geseldonk.
Nog één schaker gezocht voor de Brabantse kampioenschappen
Een aantal weken geleden heeft onze school meegedaan met het Basisschool schaaktoernooi in Asten. We
zijn daar heel knap tweede geworden. Echter hadden we toen een speler in ons team die van een andere
school kwam. Om met het Brabants schoolschaakkampioenschap mee te mogen doen zijn we dus nog dringend op zoek naar een schaker die het team compleet kan maken. Kun jij schaken en lijkt het je leuk om mee
te doen? Geef je dan voor 7 maart op via de website!! Het toernooi wordt gehouden op zondag 22 maart 2020
in Oosterhout.

Even voorstellen
Mijn naam is Dany van der Bruggen en ben 16 jaar oud. Ik studeer voor Onderwijsassistent op het ROC ter AA te Helmond, en zit in leerjaar 1. In mijn opleiding heb ik veel plezier en ik ga graag naar school toe. Dit omdat ik mensen graag wil helpen en iets wil leren.
Zelf ben ik een sociaal type en sta altijd voor mensen klaar, dus ook voor u en uw kind!
Mijn stage zal tot het einde van het schooljaar duren op maandag en donderdag in beide
groepen 7. Maandag ben ik te vinden in groep 7A bij juf Lola en op donderdag bij juf Pauline in groep 7B. Mijn stage zal vooral bestaan uit meelopen, kijken hoe de lessen opgebouwd zijn, begeleiden / hulp bieden zowel in de klassen als persoonlijke begeleiding in
groepjes als individueel en tot slot om natuurlijk zelf ook in de praktijk ervaring op te doen. Jullie mogen mij
altijd alles vragen zowel persoonlijk als opleidingsgericht en ik hoop een leuke tijd met jullie tegemoet te gaan
op OBS ’t Hout (voor eventuele vragen of opmerkingen ben ik altijd bereikbaar op het onderstaande emailadres).
Dany van der Bruggen, 83106@roc-teraa.nl

World Press Photo Helmond
Hans Fuchs (directeur-bestuurder van OBS Helmond) legt uit waarom het van belang is dat kinderen van de
basisscholen de World Press Foto tentoonstelling in de Cacaofabriek bezoeken:
https://www.youtube.com/watch?v=11is_jwEB3I&feature=youtu.be

Voor de leerlingen in groep 7 en 8:
Word jij onze razende nieuwsreporter voor één dag!?
De World Press Fototentoonstelling komt naar Helmond en jij gaat daar, net als alle andere leerlingen van
groep 7 en 8, naartoe! Misschien heb je de workshop over de World Press Photo al gehad? Je hebt daar kunnen voorproeven hoe het is om een persfotograaf te zijn. Als je deze workshop nog niet gehad hebt, dan krijg
je hem nog!
Lijkt het jou leuk om hier nóg meer over te leren? Geef je dan op voor onze workshop in de carnavalsvakantie.
Je wordt dan voor even een échte razende nieuwsreporter en gaat een nieuwsfoto maken met een artikel erbij. Het leuke is, dat jouw artikel met foto eruit komt te zien als een echt krantenartikel en… een mooie plaats
krijgt in de echte World Press fototentoonstelling! De workshop wordt gegeven aan kinderen van groep 7 en
8 op donderdag 27 februari door schrijfster Saskia Martens en filmmaker Helen Schouten. Het programma
ziet er als volgt uit:
Locatie: Cacaofabriek - tijd: 10:00 – 12:30uur
10:00 uur: Ontvangst in de foyer van de Cacaofabriek. Jouw razende reporter werkplek vandaag is in een
kantoorruimte van de Cacaofabriek.
10:15 uur: Rondleiding op de redactie van het Eindhovens Dagblad.
10:45 uur: Aan de slag als razende reporter! Je gaat zelf een nieuwsfoto maken in het centrum van Helmond en schrijft daar een spannend artikel bij.
12:30 uur: Einde.
De kosten zijn 2 euro per deelnemer. Je krijgt een snack en drinken tijdens je workshop. Heb je hier superveel
zin in, stuur dan een mail naar: marvincorneille@obsh.nl Wees er snel bij, want er zijn maar weinig plekken
beschikbaar.
Groetjes, Meneer Marvin.

Oproep gymkleding
In verband met hygiëne en veiligheid hebben wij als school de afspraak dat er in de groepen 3 t/m 8 enkel aan
de gymles wordt deelgenomen mét gymkleding. Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat een leerling
zijn/haar gymkleding vergeet. Hier hebben wij extra gymsetjes voor, die leerlingen kunnen lenen en ná gebruik
thuis uitwassen en retour brengen. In de praktijk lopen we er tegenaan dat we op dit moment gymsetjes tekort
komen. Vandaar de volgende oproep: heeft u thuis nog gymkleding (shirt/broek) liggen die uw kind niet meer
past dan zouden wij deze heel graag ontvangen. Dit zodat we hier weer extra gymsetjes van kunnen maken.
Bedankt!
Met sportieve groet, juf Anjo.
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Tiara da Rocha Oliveira...
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Abel van Gijsel ................
Isa Scheepers .................
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Liyem Dahmani ...............
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Pim Herijgers ..................
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Bezoek Villa Pardoes
Op vrijdag 7 februari heeft een kleine delegatie van groep 8 iets heel bijzonders mogen doen! Wij kregen namelijk een rondleiding door Villa Pardoes!
Waarom is dit zo bijzonder? Normaal gesproken kan je hier niet zomaar als gast rondlopen. Villa Pardoes is
een vakantieverblijf voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12
jaar. Voor kinderen die dolgraag een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Voor familie die
droomt van een onbezorgde week samen. Met de
kinderpostzegelactie hebben onze groepen 8 €1000,voor Villa Pardoes opgehaald en op vrijdag mochten
wij officieel de cheque overhandigen. Het was een
enorm bijzondere ervaring! Villa Pardoes bleek, tot
onze verbazing, niet bij de Efteling te horen. De Efteling sponsort wel Villa Pardoes door de gasten toegang tot het park te verlenen. Verder is Villa Pardoes
helemaal afhankelijk van gunsten en sponsoren.
Daarmee was onze cheque dus van nog grotere
waarde geworden. We zijn trots dat onze school
meegeholpen heeft aan het mede mogelijk maken
van een vakantie voor een gezin dat het echt kan
gebruiken!

Schoolkorfbaltoernooi
Beste ouders/verzorgers,
Korfbalvereniging OEC organiseert dit jaar, in samenwerking met Jibb+, een schoolkorfbaltoernooi. Deze vindt
plaats op 22 april van 14:00 tot 17:00 op het sportveld van OEC: Braakse Bosdijk 1a.
Kinderen van groep 3 tot en met groep 8 kunnen zich hiervoor opgeven. Het wordt een super sportieve en
gezellige middag waar je kind samen met klasgenoten of vriendjes/vriendinnetjes mee kan doen aan een korfbaltoernooi. Jongens en meisjes spelen samen in een team en
proberen samen zoveel mogelijk te scoren op de korf!
De teams moeten uit minimaal 5 kinderen bestaan, waarvan minimaal 1 meisje. Teams kunnen zich inschrijven via
www.sportencultuurhelmond.nl. Het zou fijn zijn als elk team een
begeleider/coach met zich meebrengt. Inschrijving is geheel kosteloos en kan tot 15 april!

Informatiavond GGD: Bedplassen, daar wil je toch vanaf
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp
dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! Daarom organiseert de GGD
Brabant-Zuidoost op donderdag 5 maart een informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig
in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De meeste
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog
in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.

Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook
bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven.
Vanaf 19:45 uur is de inloop en om 20:00 uur start de avond, die tot ongeveer 22:00 uur duurt. De kosten voor
deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden:
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

