Straapsels
8 juli 2021
Vanuit de MR
Afgelopen week heeft de MR weer
vergaderd. De volgende onderwerpen
kwamen tijdens deze vergadering aan bod:
•

•

•

•

•

•
•

•

Er komen verkiezingen voor de MR
en GMR> We zoeken voor zowel
voor de MR als GMR naar nieuwe
ouders. Hierover komt een bericht
apart Social Schools.
De oudervereniging na het
vervallen van de ouderbijdrage nu
een activiteitencommissie: juf
Nicole checkt welke ouders daar
volgend jaar zitting in willen
nemen. De activiteitencommissie is
een gezamenlijke met die van De
Rakt.
Marcel heeft ons bijgepraat over de
leerlingaantallen en prognoses
voor het nieuwe schooljaar.
De MR heeft ingestemd met een
samengestelde MR samen met De
Rakt
Marcel heeft ons bijgepraat m.b.t.
de NPO gelden en instemming
gekregen van de MR
De groepsverdeling is toegelicht
door Marcel
De schoolgids gaat er komend jaar
iets anders uitzien. De MR kijkt
mee.
De nieuwe studiedagen voor het
komende schooljaar zijn bekend en

worden spoedig met jullie gedeeld
in de nieuwe digitale kalender
• De adviesprocedure is aangepast.
In de nieuwe schoolgids wordt de
adviesprocedure toegelicht.
Er is gesproken over de versoepelingen
t.a.v. COVID-19 en wat dit betekent voor
iedereen na de vakantie. De MR bevraagt
enkele ouders en collega’s om adviezen uit
te kunnen brengen aan de directeur.

Meedenken met MR?!
Beste ouders!
De medezeggenschapsraad van Openbare
Basisschool De Straap bestaat naast twee
leerkrachten uit twee ouders.
Dit zijn momenteel: Debbie Beens en
Patrick Cornelissen. Laatstgenoemde heeft
aangegeven te gaan stoppen als MR-lid en
mede daarom zijn we op zoek naar nieuwe
enthousiaste mensen.
De MR mag meedenken en mee beslissen
over zaken die de school en dus onze
kinderen aangaan.
Komend schooljaar zijn er binnen de MR
twee plekken beschikbaar voor ouders die
er samen met de leerkrachten voor willen
zorgen dat de Straap de beste plek is voor
alle kinderen van deze school.
Er zijn 6 vergaderingen per jaar en aan het
eind van het jaar een gezellig etentje (als
het allemaal weer mag 😉)
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Wie van jullie zou wel mee willen beslissen
en mee willen denken en dus zitting willen
nemen in de MR?
Het is ontzettend belangrijk voor onze
school, dat we niet enkel als leerkrachten
besluiten nemen, maar dit juist in
samenspraak met betrokken ouders doen.
Jullie zijn dus hard nodig!

Musical
Afgelopen woensdagavond heeft groep 8
de musical gespeeld voor de ouders. Wat
was het een mooie voorstelling, wat
hebben de kinderen het goed gedaan. We
zijn supertrots op onze groep 8!

Als je actief mee wilt denken, dan horen
we dat graag vóór 16 juli via
destraap@obsh.nl
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je
die ook mailen naar bovenstaand
emailadres of je vraag gewoon even
stellen aan een MR-lid. We hopen iets van
jullie te horen!!
Namens de teamgeleding van de MR,
Gerlaine van Dijk en Jaimy Verheijen.

Alternatief kamp groep 8
We gaan dit schooljaar een alternatief
kamp doen. Dit houdt in dat we een
superleuk programma gaan draaien,
maar we blijven niet slapen.
We starten elke ochtend op school, en
sluiten het programma dagelijks ook
weer op school af.
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Dinsdag 13 juli
Verzamelen om 9.00 uur op school
Ochtend: Tienerhuis
Middag: Bioscoop
Kunstroute door de stad
Avond: eten op school
Spellen op school
We gaan om 22.00 uur naar huis

Donderdag 15 juli
Verzamelen om 9.00 uur op school
Ochtend/middag: programma Jibb bij
Suytkade
Middag: spellen
Avond: eten op school (broodje hamburger
bbq)
Spellen op

Woensdag 14 juli
Verzamelen om 9.00 uur op school

school
We gaan om 23.00
uur naar huis

Hele dag: Toverland (10.00 -18.00 uur)
We gaan om 18.30 uur naar huis (we
hebben niet gegeten `s avonds)

Vrijdag 16 juli
Verzamelen om 9.00 uur op school
Ochtend: Naar Berkendonk (we gaan niet
zwemmen, wel spelen, chillen en pootje
baden)
We gaan om 12.30 uur naar huis
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JULI IN HET ANNATHEATER
Film Jeugdtheaterschool Annatheater
Yasmin Kevser, oud-leerling van onze
Jeugdtheaterschool en leerling van de Willem
de Kooning Academie in Rotterdam, heeft een
prachtige film gemaakt voor onze
Jeugdtheaterschool. Te zien op:
https://www.youtube.com/watch?v=9Bjmr4
QchYI&t=9s.
“Anna Presenteert” op 17 en 18 juli
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert
als afsluiting van het cursusjaar 2020/2021
“Anna Presenteert”. Leerlingen spelen een
toneelstuk waarin ze laten zien wat ze kunnen
na het volgen van een cursus acteren in het
Annatheater.
Er worden de volgende voorstellingen
gespeeld: de sprookjes Roodkapje,
Doornroosje en De Gelaarsde Kat. De
jongerengroep speelt “De Regels Van Anna”
geïnspireerd op de serie “De Regels van
Floor”.

de atletiekbaan van de Helmondse Atletiek
Club (H.A.C.). Meedoen, sportief bezig zijn en
plezier hebben staan centraal.
Alle kinderen ontvangen een medaille!
Dus, trek je sportschoenen aan en kom op 17
juli naar de atletiekbaan van H.A.C. op het
Molenven in Stiphout. En neem je broer, zus,
vriendjes, neefjes en nichtjes mee!
Klik hier om je in te schrijven. We zien je daar!
Met sportieve groet,
Halve van Helmond & Jibb+

Voor het volledige programma:
www.annatheater.nl
Verwacht:
Anna Producties speelt in oktober:
ASSEPOESTER!

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand
van het Station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
info@annatheater.nl - www.annatheater.nl

KIDSRUN
Hardlopen is gaaf! Kinderen zijn dan ook vaak
dol op rennen. Speciaal voor deze kids
organiseren wij tijdens de Halve van Helmond
een Kidsrun.
De Kidsrun is voor kinderen van 5 t/m 12 jaar
en vindt plaats op zaterdagavond 17 juli op
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Ben jij die goeie kunstenaar
met dat mooie portfolio?

die we in de portfolioklas gaan maken. Dat
houdt in dat we iedere week op een andere
locatie les zullen krijgen van een docent van
de bezoekende school. Juf Julienne
(schilderdocent), meneer Aart (kunstdocent)
en meneer Marvin (OBS Helmond) zullen jullie
begeleiden.

Ik wil later…

De planning:

Denk jij er wel eens over na om later een
creatief beroep te gaan doen? Vind jij dat je
creatief kunt denken? Heb je interesse in
vormgeving en vind je het leuk om met je
handen bezig te zijn? Lees dan verder!
Vanaf het nieuwe schooljaar is er ook voor jou
de kans een beeldend portfolio te ontwikkelen
en om inzicht te krijgen welke middelbare
scholen in Helmond een creatieve opleiding
hebben!
Je krijgt zelfs een inkijk in een creatieve
opleiding die je na je middelbare school kunt
volgen! En dit allemaal in Helmond!!!!

De portfolioklas vindt plaats op de volgende
dinsdagen:
21 september Introductie les bij de
Cacaofabriek
28 september Les bij het Kunstkwartier
05 oktober
Les bij het Annatheater
12 oktober
Les bij het Carolus
Borromeuscollege
19 oktober
Les bij het Carolus
Borromeuscollege
02 november Les bij het Vakcollege
09 november Les bij het ROC TerAA
16 november Les bij de Praktijkschool
23 november Les bij de Praktijkschool
30 november Les bij het Knippenbergcollege
07 december Les bij het Knippenbergcollege
14 december Les bij het Jan van
Brabantcollege
11 januari
Les bij het Jan van
Brabantcollege
18 januari
Afronding traject in de vorm
van een eindexpo in de Cacaofabriek

PORTFOLIOKLAS
Beste toekomstige groep 7 en 8-er!

De portfolioklas!
De zeven Openbare Basisscholen in Helmond
(OBS Helmond), het Carolus
Borromeuscollege, het Knippenbergcollege,
het Jan van Brabantcollege, Praktijkschool
Helmond, Vakcollege Helmond, het ROC
TerAA (richting ruimtelijk ontwerp),
CultuurContact en het Kunstkwartier hebben
samen een portfolioklas opgezet die in
september 2021 start.

Het tijdstip is steeds van 16.00 uur tot 17.30
uur.

Iedere les staat één van de helmondse
middelbare scholen centraal. Je maakt kennis
met deze school en krijgt een doe-opdracht
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Wat kost dat?

Summerschool

De kosten voor de portfolioklas zijn voor jullie,
als leerling van één van de OBS Helmond
scholen in Helmond, helemaal gratis.

Nog eventjes en dan is het, helaas, alweer
vakantie….
Gelukkig wordt er deze zomervakantie iets
leuks georganiseerd!

Met wie ga je werken?

Speciaal voor leerlingen van groep 1 t/m 8
van de Openbare Basisscholen in Helmond
vindt er, in samenwerking met de
Cacaofabriek, CultuurContact, het
Annatheater en JIBB+, een Summerschool
plaats van maandag 30 augustus t/m
woensdag 1 september 2021.

Julienne Tullemans, schilderdocent en
programmeur exposities bij De Cacaofabriek,
Aart van der Aart, beeldend kunstenaar en
Marvin Corneille, cultuurbegeleider van OBS
Helmond.
Zij zijn allen docent en leiden de groep. Ze zijn
iedere bijeenkomst aanwezig en zijn voor jullie
aanspreekpunt en contactpersoon.
Meedoen?
Ben je enthousiast en wil je je aanmelden?
Doe dit dan vóór 1 september 2021!
Mail onderstaande info naar
lydiacoumans@obsh.nl
Naam leerling:
Naam school:
Welke groep :
Telefoonnummer:
Email:
Motivatie van de leerling: Ik wil graag in de
portfolioklas, want………….
Doe dit snel, want er kunnen maximaal 35
portfolioleerlingen meedoen in de groep!

3 dagen lang, van 9.30 tot 12.30 uur, leer
je superveel van sport, kunst en cultuur in
Helmond.
We verzamelen elke dag bij de
Cacaofabriek. Hier starten we en eindigen
we dagelijks.
Alle dagen zijn Julienne Tullemans
(schilderdocent en coördinator expositie
van de Cacaofabriek), Aart van der Aart
(vakdocent) en Marvin Corneille (de
crealeerkracht van je eigen school)
aanwezig.
Zij zijn het aanspreekpunt voor jou en je
ouders/verzorgers.

Data + programma
Maandag 30 augustus starten we met een
bioscoopfilm + een creatieve verwerking,
in de Cacaofabriek.
Dinsdag 31 augustus verzamelen we bij de
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Cacaofabriek en gaan we 3 verschillende
sport- en culturele activiteiten doen
rondom de Cacaofabriek.
Woensdag 1 september verzamelen we bij
de Cacaofabriek en worden er 3 nieuwe
sport- en culturele activiteiten gedaan.

Kosten
Omdat je een leerling van één van de
zeven Openbare Basisscholen in Helmond
bent, is deelname gratis. Tussendoor krijg
je drinken en een snack, zodat je niets
hoeft mee te nemen.

Aanmelden
Wil je meedoen, meld je dan vóór vrijdag
16 juli aan. Je kunt je aanmelden voor één,
twee of drie dagen.
Stuur een mail naar
lydiacoumans@obsh.nl met de volgende
info:
Naam leerling
Naam school
Groep
Welke dag(en) je mee wilt doen
Telnr. van één van je ouders

Tante Tulp
Het is zover: Zondag 11 juli en
zondag 18 juli gaat Tante Tulp op
ontdekkingsreis in haar tuintje in
Het Speelhuis Helmond.
Ze ontdekt allerlei instrumenten in
haar bloementuin.
Buurman Ed gaat helemaal los
tijdens een slagwerkworkshop voor
de oudere broers en zussen.
Deze voorstelling is het nieuwe
interactieve cursusaanbod voor 47 jarigen van Kunstkwartier.

Het aantal plaatsen is beperkt.
Op woensdag 21 juli ontvang je bericht of
je deel kunt nemen.
OBS De Straap
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