Donderdag 4 maart 2021

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Eindtijd ’s middags
Beste ouders,
We hebben nu bijna 2 weken gewerkt met de shifts van bepaalde groepen aan het eind van de dag. Er zijn
4 groepen die 10 minuten eerder naar buiten komen, om de drukte op het schoolplein te verminderen. We blijven dit volgende week nog aanhouden. Vanaf maandag 15 maart gaan we wisselen van groepen. We zullen
op tijd communiceren welke groepen vanaf deze dag 10 minuten eerder naar buiten komen.
Met vriendelijke groet,
Team OBS ’t Hout.

Welkom
Sinds deze week zijn Nina Curfs en Devon Woudsma nieuw bij ons op school. Devon zit in groep 1/2B, Nina in
groep 1/2G. Wij wensen hen een fijne tijd op onze school!

Opening bibliotheek in de school
Wij zijn blij dat vanaf 8 maart de bibliotheek in school weer open gaat! Natuurlijk houden wij rekening met de
Corona-maatregelen. Daarom is het van belang om je handen te ontsmetten bij binnenkomst en mogen er
maar maximaal 5 kinderen tegelijk in de bibliotheek aanwezig zijn. Ouders zullen buiten bij het raam van de
bieb moeten wachten. Bij voorbaat dank hiervoor!
De openingstijden van de bibliotheek in school zijn als volgt:
maandag: 14:00 – 15:15 uur
woensdag: 11:30 – 13:00 uur
Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die ons bibliotheekteam op woensdag willen aanvullen!
Bent u de persoon die we zoeken? Stuur uw gegevens dan naar het volgende e-mailadres: obshout@obsh.nl

Vergadering Ouderraad
Aanstaande maandag 8 maart wordt de vergadering gehouden, online via Microsoft
Teams, deze begint om 20:00 uur.
Mocht u deel willen nemen aan deze vergadering dan kunt u zich aanmelden via
ouderraadobshout@obsh.nl. We zullen dan zorgen dat u een uitnodiging krijgt voor
de vergadering. De agenda is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Ingekomen- / uitgaande stukken
Mededelingen
Mededelingen vanuit MR
Vrijwillige ouderbijdrage
Coronamaatregelen / scholen weer open
Rondvraag
Sluiting vergadering

Vergadering Medezeggenschapsraad
Aanstaande maandag wordt de vergadering van de MR ook online gehouden via Microsoft teams. Aanvang
20:00 uur. Indien u deze bijeenkomst wilt volgen hiertoe een bericht sturen naar: mark_verhees@outlook.com
De agenda is als volgt:
9. Opening
10. Notulen vorige vergadering / actiepuntenlijst
11. Ingekomen stukken / mededelingen / terugkoppeling OR – GMR
12. Schoolplan
13. Voedingsbeleid
14. Corona update
15. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout / samenwerking Villa Vrolijk (voortgang)
16. Sluiting

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Jullie hebben mij vast wel zien rond lopen in de school. Graag wil ik me hierbij even voorstellen. Mijn naam is Ipek Yilmaz, ik ben op 02-03-2021 van start gegaan hier op school. Ik kom
de groepen 3/4 ondersteunen. In de ochtenden start ik op locatie 9. Ook ondersteun ik meneer
René. Hebben jullie vragen stel ze gerust. Ik heb er heel erg zin in!!
Groetjes.
Hoi allemaal,
Mijn naam is Kevin van den Broek, 30 jaar oud en woonachtig in Helmond. Misschien ken je
mij al van het overblijven afgelopen schooljaar. Per 2 maart ben ik gestart op OBS ’t Hout om
hier ondersteunend werk te verrichten. Op dinsdag, donderdag en vrijdag kun je mij vinden op
zowel locatie 9 als op locatie 13. Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk er naar uit om jullie te
ontmoeten!

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
8
9
10
10
10
11
11
13
13

maart:
maart:
maart:
maart:
maart:
maart:
maart:
maart:
maart:

Ferdi Aydogan ..............
Senna Meesters ...........
Fleur van de Mortel ......
Divano van Maurik ........
Dustin Ydo....................
Asiyah Lissenberg ........
Collin Verhorevoort .......
Vince Nielen .................
Danaé de Greef ............

6B
6C
1/2G
5C
6B
1/2G
5A
1/2A
6B

In maart in het Annatheater
Audities voor ‘Assepoester’
Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te slaan? Wil jij graag meedoen in een theatervoorstelling?
Doe auditie voor ‘Assepoester’. De audities worden individueel gehouden en op afspraak.
Gratis proeflessen toneelspelen
Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de baas van de wereld bent? Kom dan eens in het theater toneelspelen!
Vanaf 15 maart beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom een gratis proefles volgen!
“Op het toneel kan alles, hoe gek of ongelofelijk het ook is! Met de beste acteerprestatie, het mooiste decor en
het prachtigste licht voel ik me een superster.” (Evi, 14 jaar)
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool
Film Jeugdtheaterschool: zie het filmpje over onze Jeugdtheaterschool gemaakt door Yasemin Kevser op:
https://www.youtube.com/watch?v=qW2LMT6ez_4&t=2s
Artikel over onze Jeugdtheaterschool in Mest: lees het artikel over het Annatheater van John van der Sanden in ‘Mest’, hét online platform voor cultuur in Noord-Brabant op: https://www.mestmag.nl/artikelen/toneelmet-een-gouden-randje-10613

Parochie: Palmpasen 2021
We willen ook dit jaar samen Palmpasen vieren met kinderen! Hoe gaan we dat doen? We gaan pakketjes
thuis bezorgen met daarin een kruis, crêpepapier en een broodhaantje. Kinderen maken samen met ouders
thuis de Palmpasenstok en sturen een foto naar de parochie. Dan wordt er een mooie digitale palmpasenoptocht gemaakt die te zien zal zijn op Facebook en op onze website.
Meld je snel aan voor 17 maart! Dit in verband met het bestellen van de broodhaantjes.
Zelf mogen jullie nog zorgen voor wat meer versiering van de Palmpasenstok. Denk bijvoorbeeld aan paaseitjes, pelpinda’s en rozijntjes.
Wil je meedoen? Meld je dan aan via mverhoeven@damiaanhelmond.nl Vermeld de naam/ namen van de kinderen en het adres waar het pakketje (of pakketjes) bezorgd moeten worden. Vind je het leuk om ook pakketjes rond te brengen, vermeld het ook in de e-mail. Vele handen maken immers licht werk!
Dit palmpasenproject doen we samen met de Protestantse Kerk Helmond.

Straatvoetbal On Tour 2021
Beste voetballers, voetbalsters, leiders en leidsters,
Helaas ging het de afgelopen twee keer niet door, maar we komen voor dit jaar met een speciale editie! We
gaan ‘on tour’ door de gemeente Helmond en bezoeken maar liefst 6 sportparken. Daar spelen we een 2vs2
toernooi op de kunstgrasvelden, waarbij er van elke locatie twee teams per leeftijdscategorie door kunnen
stromen naar de Helmondse finale op 17 of 18 juli!
Elk team mag met minimaal twee spelers en maximaal 3 spelers deelnemen. Je mag dus één wisselspeler
opgeven. Je kunt je team opgeven voor één locatie op één datum. Deelname is dus éénmalig en kan niet op
meerdere locaties of data. Alle informatie kun je ook teruglezen op www.jibbplus.nl/straatvoetbal.
Inschrijven kan ook via deze website en kan vanaf maandag 8 maart!
We bezoeken op de volgende data de volgende locaties.
Stiphout Vooruit
4 mei jongens
SV Brandevoort
5 mei jongens
RKSV Mierlo Hout
6 mei jongens en meiden
VV Bruheze
10 mei jongens
Rood-Wit 62
11 mei jongens
SV de Braak
12 mei jongens en meiden
Check snel de website en schrijf je team in!
Belangrijk! Indien u deel gaat nemen aan het straatvoetbaltoernooi gaat u namens het gehele team en begeleiding akkoord met de algemene voorwaarden van Jibb+.
https://jibbplus.nl/algemene-voorwaarden/
Met sportieve groet,
Organisatie Straatvoetbal on Tour Helmond
Jibb+
Facebook: Straatvoetbal Helmond
Instagram: straatvoetbalhelmond

