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Vrijdag 8 september 2017
4 Jubilarissen: Gefeliciteerd!!
Dit schooljaar hebben we verschillende jubilea te vieren op onze school.
Op 1 augustus jongstleden waren juf Marie-José en meneer Jack al 40
jaar werkzaam OBS ‘t Hout!! In september vieren ook juf Ineke en juf Sylvie hun 25-jarig jubileum! Deze jubilarissen zullen natuurlijk nog uitgebreid
in het zonnetje worden gezet.
Dit gaan we o.a. doen samen met de kinderen op vrijdag 29 september. De
buitendag zal dan ook in het teken staan van deze jubilea en een extra feestelijk
tintje krijgen!

Hulp gevraagd voor de Buitendag!!
We hebben al een aantal aanmeldingen binnen voor hulp op deze dag, maar nog lang niet genoeg!
De groepen 1/2 gaan allerlei spelletjes doen in en rondom school. De groepen 3 - 4 en 5 - 6 gaan op het terrein van voetbalclub Mierlo-hout allerlei sport- en spelvormen spelen. De groepen 7 en 8 zullen (op de fiets)
verschillende sportverenigingen bezoeken om daar een clinic te volgen.
We zoeken nog ouders die groepjes kinderen willen begeleiden. Voor de groepen 1 t/m 4 van ca. 9:30 uur tot
12:00 uur en voor de groepen 5 t/m 8 van ca. 9:30 uur tot 14:00 uur.
U kunt zich nog aanmelden via een van de formulieren op de website (via het menu: Formulieren) of eventueel
via een mail naar obshout@obshout.nl (met vermelding van uw naam, de naam van uw kind en de groep van
uw kind).
Bij de formulieren is onderscheid gemaakt, er is een formulier voor hulp bij de kleuters, een formulier voor hulp
bij de groepen 3 en 4 en een formulier voor de groepen 5 t/m 8.

Welkom
Sinds vorige week zit Jasmijn Hodes bij ons op school in groep 6B. Wij wensen haar een superfijne tijd bij ons
op school!

Hulp gezocht!
Beste ouders/verzorgers;
Met veel plezier hebben de kinderen iedere woensdagochtend computerles onder begeleiding van ouders.
Kinderen mogen dan in kleine groepjes leerzame taal- en rekenspelletjes spelen. Ouders begeleiden de kinderen zodat ze wegwijs worden in het werken met de computer en helpen de kinderen waar nodig. De lessen
zijn gedurende de hele ochtend van 8.30-12.30 uur.
Het is heel leuk om uw eigen zoon of dochter bezig te zien tijdens deze lessen
en u leert ook andere kinderen kennen!
We zijn nog op zoek naar ouders, opa’s oma’s die ons komen helpen! We zijn al
geholpen met eens in de twee weken, of een keer per maand. Alle hulp is welkom! Zo kunnen we vaker afwisselen.
Mocht u het leuk vinden om ons team te komen versterken,
Dan kunt u zich opgeven via obshout@obshout.nl of anke.v.rooy@obshout.nl.
Met vriendelijke groet,
Leerkrachten van de onderbouw.

Buiten afscheid nemen
Beste ouders,
Door de instroom van nieuwe kleuters worden onze groepen langzaam een beetje groter. Hiermee groeit ook
de drukte bij het naar binnengaan in de ochtend. Om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen vragen
wij u om buiten afscheid te nemen van uw kind en niet mee naar binnen te gaan. Natuurlijk zijn de ouders van
de nieuwe, instromende kleuters welkom om de eerste periode mee te lopen en hun kinderen zo te helpen en
ondersteunen. We hopen hiermee op uw begrip.

Jarig: van harte gefeliciteerd!
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Vergadering ouderraad maandag 11 september
Indien u belangstelling heeft om de vergadering bij te wonen, bent u van harte welkom. De vergadering wordt
op school gehouden en begint om 20:00 uur.
De agenda is als volgt:
1. Opening
7. Stand van zaken m.b.t. Overblijf regelement
2. Ingekomen- / uitgaande stukken
8. Allergieën/traktatie
3. Mededelingen
9. Algemene Ouderavond
4. Mededelingen vanuit M.R.
10. Website stuk m.b.t. Ouderraad
5. Actiepuntenlijst
11. Rondvraag
6. Financiën, opstellen begroting 2017/2018
12. Sluiting vergadering

Vanuit HC Helmond
Er zijn nog een paar plekken vrij bij de Funkey van HC Helmond!
Funkey staat voor: gezelligheid (FUN) is de sleutel (KEY).
Voor de allerkleinsten die graag willen hockeyen met plezier heeft
HC Helmond Funkey hockey opgestart op de zaterdagochtend
van 8:45 tot 9:45 uur. De Funkey wordt gehouden op Veld C van
het Sportpark "De Warande" Horst 27, 5707 GW, Helmond van
Hockey Club Helmond. We starten dit seizoen weer op 9 september.
De vorm van sport is bedoeld voor 4 tot 6jarigen. Op deze manier
krijgen ze de kans om kennis te maken met hockey.
Funkey bestaat niet alleen uit hockey, het is algemeen bewegingsonderwijs met een onderdeel loopscholing, een onderdeel
balvaardigheid en een onderdeel (knots) hockey.
Ook de normen en waarden van het spelen in teamverband worden bijgebracht. Zodat zij met meer plezier,
veilig en niet vrijblijvend het spel leren spelen.
Bent u enthousiast geworden?
Kom dan gerust eens langs bij Funkey op zaterdagochtend en schrijf uw kind in via het inschrijfformulier, onder het kopje Lidmaatschap, op de website www.hchelmond.nl.
Ook kinderen uit alle andere leeftijdscategorieën zijn van harte welkom om aan te sluiten bij (eerst) de trainingsgroep of een team van hun leeftijd. Deze groepen kennen geen maximum in het aantal plekken.
Wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar: jongstejeugd@hchelmond.nl

