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Vrijdag 25 mei 2018
Informatie bouw
Volgende week donderdag wordt vanuit de gemeente een nieuwsbrief naar alle ouders gestuurd over o.a. de
verbouwing naar een Kindcentrum. Daarnaast krijgen alle inwoners van Mierlo-Hout dit bulletin in de brievenbus. Ook worden de data vermeld wanneer de verbouwingen klaar zijn.

Light en Night Run: sportiefste school
Afgelopen zaterdag hebben 24 kinderen van OBS 't Hout deelgenomen aan de Lightrun in het centrum van
Helmond. Lekker een rondje rennen vanaf het Havenplein, om het kasteel en weer terug; precies 1 km. Mads
Verhofstadt werd zelfs tweede in zijn leeftijdscategorie. Proficiat Mads!
Maar veel belangrijker nieuws kwam iets later op de avond: van alle basisscholen in Helmond had onze
school de meeste deelnemers. Alle kinderen die nog op het Havenplein aanwezig waren, mochten op het
podium komen om de prijs in ontvangst te nemen. Burgemeester Blanksma feliciteerde alle kinderen: Pim,
Ruben, Owen, Ruben, Carmen, Manar, Ayman, Zakaria, Yassin, Daan, Lars, Sven, Daan, Guus, Mads, Lune,
Lise, Levi, Kick, Thirza, Adil, Olivia, Rens en Joris. Jongens en meisjes, proficiat met jullie medaille en hopelijk
zijn jullie er volgend jaar weer bij. Dan gaan we misschien wel weer de scholenprijs winnen.
Dank aan juffrouw Anjo en meneer Michel!

De prijs voor de sportiefste school bestaat uit 10 vrijkaartjes voor de Braverun-Kids Challenge op zondag 16
september 2018! De Braverun- Kids Challenge is een obstakelrun voor kinderen vanaf 9 jaar van 2 kilometer
met 8 obstakels, veel waterpret en een monster glide. Heb jij op zaterdag 21 mei meegedaan aan de Light of
Night run, ben je in september 2018 9 jaar of ouder én wil je graag meedoen aan de Braverun stuur dan een
mail naar anjorenkens@jibbhelmond.nl.
Mochten er meer dan 10 geïnteresseerden zijn dan zal er worden geloot.

Weekviering (groep D)
Volgende week donderdag wordt de weekviering gehouden voor de groepen: 1/2D, 3B, 4C, 6B en 8B.
De weekviering begint om 14:15 uur.

Drakenbootrace
Volgende week zondag doet het team weer mee met de Drakenbootrace. We starten op de volgende tijden:
11:14, 13:30 en 15:55 uur. Mochten we zover komen, dan wordt om 18:10 uur de halve finale geroeid en om
18:30 uur de finale!

Avond4daagse!
Leuk dat je meeloopt!

30 mei t/m 2 juni 2018
Kort berichtje met huishoudelijke mededelingen:
Vertrektijd wo t/m vr:
Vertrektijd zaterdag:
10 km:
18:15 uur
10 km :
12:00 uur
5 km:
18:30 uur
5 km :
12:30 uur
Dit jaar doen we weer mee met het project Ik Loop Op Water omdat water drinken gezond is. Ieder kind ontvangt een leuke, met water gevulde bidon. Het is de bedoeling dat deze bidon elke dag meegenomen wordt
tijdens de wandeling. Graag thuis de bidon vullen met drinken en het gezondste is natuurlijk ‘water’!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

We vertrekken vanaf school, graag 10 a 15 minuten voor vertrek aanwezig zijn.
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren).
Laat uw kinderen niet door de voortuinen van mensen lopen.
Probeer de groep bij elkaar te houden, voor de gezelligheid maar ook veiligheid.
Spreek met elkaar af dat enkele ouders voorop lopen en enkele achteraan.
Halverwege de route staat er een post met versnapering. Hier kan de bidon bijgevuld worden. Verzoek om
thuis te vertrekken met een volle bidon.
7. Op sommige routes kan de plant ‘reuze berenklauw’ voorkomen. Let hierbij op want deze kan pijnlijke verwondingen veroorzaken. Indien we door de bossen wandelen controleer uw kind op teken.
Let op: zaterdag eindigen we de route bij het Frans van Thielplein, dus niet op school. Haal uw
kind(eren) daar op en houd rekening met vervoer.
Voor meer informatie over de Avond4daagse kunt u contact opnemen met;
Lonneke, tel: 06-57683941, Ewoud, tel 06-81865185 of Monique, tel: 06-30097965.

Jarig: van harte gefeliciteerd
28
29
29
1
2
2
3

mei:
mei:
mei:
juni:
juni:
juni:
juni:

Dax Jentjens ..................
Yaniek van Deursen.......
Lisa Serton ....................
Julia Verschuren ............
Lyze van Hout ................
Simone Verbakel ...........
Yra Azasoo ....................

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1/2A
1/2F
6B
8B
4C
5A
1/2D

Jeugddisco
Aanstaande vrijdag 25 mei is het weer zover, eindelijk is het weer tijd voor de jeugddisco. Deze keer hebben
we als thema ‘Leuke hoedjes’. Het belooft het weer een knotsgekke avond te worden, mede door de loterij en
verkiezing van de mooiste outfit en de muziek van onze huis dj’s van Vls Pro. De entree bedraagt € 1,- en de
consumpties bedragen € 0,50. Aanvang 19:00 uur en einde 21:30 uur. de locatie is als vanouds de hal van
OBS ‘t Hout.
Let op!!!!!!
Dit is de laatste jeugddisco van dit schooljaar, omdat de disco van juni wegens omstandigheden komt te vervallen Dat wil dus ook zeggen dat de kinderen die nu nog in groep 4 zitten en volgend schooljaar naar groep 5
gaan aanstaande vrijdag 25 mei ook mogen komen, zij mogen een keer komen snuffelen.
Met vriendelijke groet,
René Baggermans (coördinator Jeugddisco Wijkraad Mierlo Hout),
tel 06-18212294.

