Donderdag 10 september

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Welkom
Sinds kort zit Aleksander Jakubowczak bij ons op school, in groep 1/2D. Wij wensen hem een super fijne tijd
op OBS ’t Hout!

Maatregelen coronavirus
Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het belangrijk
dat we blijven volhouden:
o
Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot
38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen* en blijf thuis tot de
uitslag van de test bekend is.
o
Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis.
o
Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft Iedereen in het huishouden thuis.
Krijg je klachten? Dan laat je je testen.
o
Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).
Let op:
Kleine kinderen (kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen die in groep 1 en groep 2 van de basisschool
zitten) die verkouden zijn hoeven niet altijd getest te worden.
Testen is nodig als zij:
o
een contact zijn van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus
o
deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
o
andere klachten hebben die bij het nieuwe coronavirus passen.
Jonge kinderen met neusverkoudheid mogen naar kinderopvang en basisschool
Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of gastouderopvang, als zij
geen koorts hebben. En kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met neusverkoudheid
naar school en naar de buitenschoolse opvang, als zij geen koorts hebben.
Dit geldt niet als:
o
kinderen contact hebben gehad met een patiënt die corona heeft.
o
er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.
Het kind moet dan thuisblijven en het is belangrijk om het kind te laten testen.
Kinderen die hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben die bij COVID-19 kunnen passen, moeten
thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de ouders getest worden. Neem contact
op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft.
Het is bekend dat jonge kinderen vaak verkouden zijn. Maar het aantal kinderen dat besmet raakt met het
nieuwe coronavirus is laag. In de eerste twee weken van juni 2020 zijn 3.500 kinderen met klachten getest
tussen de 0 en 6 jaar. Van deze kinderen was 0,5% positief. Bij kinderen die in diezelfde periode zijn getest
omdat ze in contact waren geweest met een COVID-19-patiënt, lag het aantal besmettingen hoger; 14,3%.
Meer informatie vind u op de website van de Rijksoverheid.

Samengevat:
De kinderen van groep 1/2: mogen met neusverkoudheid naar school, als zij geen koorts hebben.
De kinderen vanaf groep 3: die neusverkouden zijn, hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben
die bij COVID-19 kunnen passen, moeten thuisblijven tot de klachten over zijn.
Voor hen geldt onderstaand schema:

Bezetting groepen
Hoewel we het tot nu toe steeds hebben kunnen voorkomen om een klas naar huis te sturen, schatten we in
dat we dit in de komende maanden niet kunnen garanderen. Op school hebben we een noodplan gemaakt
opdat er steeds een leerkracht voor de groep staat.
Leerkrachten zijn verplicht om zich te laten testen bij o.a. verkoudheidsklachten. De wachttijd is soms wel 2 á
3 dagen en dan nog 48 uur voordat de uitslag bekend is. Tot nu toe hebben we het op kunnen lossen maar
het ‘snotterseizoen’ moet nog beginnen. We voorzien een grote toename van testen met als gevolg een tekort

aan mogelijkheden om de groepen op te vangen. Heel vervelend voor iedereen maar we gaan tot het uiterste
om voor vervang te zorgen.

Ventilatie in Coronatijd
We hebben een bureau ingehuurd die de ventilatie in de twee schoolgebouwen gaat doorlichten. De eerste
meting in Mahoniehoutstraat 13 is inmiddels goed verlopen. Het ventilatiesysteem haalt 100% van de lucht uit
de buitenlucht. Alle lucht in de school wordt dus steeds ververst. Voor het gebouw aan de Mahoniehoutstraat
9 zijn we afhankelijk van natuurlijke ventilatie. Kortweg gezegd: de ramen en deuren openzetten. Onze vragen
zijn hier vooral gericht op de periode dat het koud gaat worden. We hebben voor beide gebouwen advies gevraagd. Zodra dat bekend is geven we het direct door.

Opening Bibliotheek
Wij zijn blij dat vanaf 7 september de bibliotheek in school weer open is
gegaan! 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 en één ouder tegelijk in de bibliotheek aanwezig zijn. Bij voorbaat dank hiervoor! De openingstijden
van de bibliotheek in school zijn als volgt:
maandag ..... 14:30 – 15:15 uur
woensdag ... 11:30 – 13:00 uur
Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die ons bibliotheekteam willen aanvullen! Bent u de persoon die we
zoeken? Stuur uw gegevens dan naar het volgende e-mailadres: obshout@obsh.nl

Cultuurtrajecten na schooltijd speciaal voor jullie
Beste OBS ’t Hout leerling,
Ik hoop dat je een leuke start van het schooljaar hebt! Om het allemaal nog leuker te maken, is er de mogelijkheid om je aan te melden voor een leuk traject na schooltijd! Voor alle leerlingen die op de openbare basisscholen in Helmond zitten, hebben we een aantal trajecten waar de leerlingen zich op in kunnen schrijven.
Deze trajecten zijn voor jou als OBS-leerling, gratis. Hierbeneden kun je lezen om welke trajecten het gaat.
Let op!
- Er zijn een beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij!
- Bij ieder traject staat hoe de aanmelding werkt.
- Dit is de eerste keer dat we dit zo groots organiseren voor alle OBSH-leerlingen. In de toekomst gaan we
dit vaker doen, dus niet getreurd wanneer een traject al vol zit!

Traject 1  Hoomrundancestudio’s
Je leert in vijf lessen alles rondom Hip Hop. In een supervette dansstudio krijg je les van een hele goede dansinstructeur.
Wat
:
5 lessen Hip Hop
Waar
:
Hoomrun dansschool, De Hoefkens 1a, 5707 AZ Helmond
Wanneer
:
donderdag
Hoe laat
:
van 16:00 – 17:00 uur
Voor leerlingen van groep 3 t/m 5:
Data
:
29-10 ⚫ 5- 11 ⚫ 12-11 ⚫ 19-11 ⚫ 26-11
Voor leerlingen van groep 6 t/m 8:
Data
:
3-12 ⚫ 10-12 ⚫ 17-12 ⚫ 7-01 ⚫ 14-01
Aanmelden:
Stuur een mail met de aanhef ‘Hoomrun’ naar lydiacoumans@obsh.nl.
Zet in de mail het volgende:
- naam leerling
- groep leerling + naam leerkracht
- email + telnr. ouder

Je kunt je aanmelden tot 14 september. Van ons krijg je te horen of je in de dansgroep zit of niet. Nogmaals,
niet getreurd wanneer je niet ingedeeld bent, want er komen nog vele trajecten aan.

Traject 2  Architectuurlessen
In 10 lessen leer je van de architecten van architectuurlessen.nl hoe je een gebouw ontwerpt. Je leert verschillende manieren van ontwerpen. De ene keer bouw je van bamboestiek een superhoge toren, de andere keer
maak je supervette maquette!
Zit je in groep 5 t/m 8 en heb je interesse in het ontwerpen en maken van dingen, dan is dit zeker iets voor jou!
Info: www.architectuurlessen.nl
Voor wie
Waar
Wanneer
Hoe laat
Data

:
:
:
:
:

Leerlingen van groep 5 t/m 8
Locatie OBS ’t Hout, Mahoniehoutstraat 9
Maandag
Van 15:15 – 16:45 uur
5-10 ⚫ 12-10 ⚫ 26-10 ⚫ 2-11 ⚫ 9-11 ⚫ 16-11 ⚫ 23-11 ⚫ 30-11 ⚫ 7-12 ⚫ 14-12

Aanmelden:
Stuur een mail met de aanhef ‘Architect’ naar lydiacoumans@obsh.nl.
Zet in de mail het volgende:
- naam leerling
- groep leerling + naam leerkracht
- email + telnr. ouder

Traject 3  Anna Theater
Heb je alltijd al toneel willen spelen in een echt theater? Dan is dit je kans! Bij het superleuke Anna Theater
leer je in 10 lessen alles rondom toneel. De 11e les worden alle ouders uitgenodigd, zodat je kan laten zien
wat je geleerd hebt en dit doe je in de vorm van een eindpresentatie.
Info: www.annatheater.nl
Voor Wie
Waar
Wanneer
Hoe laat
Data
Afsluiting

:
:
:
:
:
:

Leerlingen van groep 3 t/m 8
Locatie Anna theater, Floreffestraat 21a, 5705 AR Helmond
Woensdag
Van 14:45 – 15:45 uur
7-10 ⚫ 14-10 ⚫ 28-10 ⚫ 4-11 ⚫ 11-11 ⚫ 18-11 ⚫ 25-11 ⚫ 2-12 ⚫ 9-12 ⚫ 16-12
Theatervoorstelling 7 januari 19:00 – 20:00 uur

Aanmelden:
Stuur een mail met de aanhef ‘Anna Theater’ naar lydiacoumans@obsh.nl.
Zet in de mail het volgende:
- naam leerling
- groep leerling + naam leerkracht
- email + telnr. ouder

Traject 4  BeamitUp
Samen met Beam it Up ga je tijdens 8 workshops aan de slag met alles wat met social media te maken heeft!
Zo leer je bijvoorbeeld je eigen stickers en gifjes te maken die je vervolgens kan gebruiken op Instagram, TikTok en Whatsapp. Ook duiken we in de wereld van het vloggen en gaan we je alle skills leren om zelf vlogs te
kunnen maken. Wil je meer weten over het bewerken van je Insta foto’s of wil je greenscreen filmpjes maken?
Ook dat kan! Schrijf je nu in!
Info: www.beamitup.nl
Voor wie
Waar
Wanneer
Hoe laat
Data

:
:
:
:
:

Leerlingen van groep 5 t/m 8
Locatie OBS ’t Hout, Mahoniehoutstraat 13
Woensdag
Van 13:30 – 14:30 uur
10-2 ⚫ 24-2 ⚫ 3-3 ⚫ 10-3 ⚫ 17-3 ⚫ 24-3 ⚫ 31-3

Deze data zijn nog best ver in de toekomst, maar je aanmelding geldt dan alvast. Je zult vlak van tevoren geinformeerd worden wanneer je lessen starten.
Aanmelden:
Stuur een mail met de aanhef ‘BeamitUp’ naar lydiacoumans@obsh.nl.
Zet in de mail het volgende:
- naam leerling
- groep leerling + naam leerkracht
- email + telnr. ouder

Dag van de Sportclub
Zondag 20 september tussen 10:00 en 14:00 uur
Op deze dag zetten meer dan 20 Helmondse sportaanbieders hun deuren open
om jou te ontvangen!
Op de fietsplattegrond die de leerlingen mee naar huis krijgen staat het overzicht
wat er te doen is en zie je voor welke leeftijd de sportaanbieder iets aanbiedt.
De toegang bij de clubs, die meedoen aan de Dag van de Sportclub, is gratis en
het is niet nodig om je vooraf aan te melden voor een activiteit. Stap dus op de fiets, met het hele gezin, en ga
sfeer proeven bij de vele sportaanbieders in Helmond. En kleed je sportief, want op veel plaatsen worden clinics aangeboden. Bekijk het volledige sportaanbod en de tijden op de website van Jibb+: www.jibbplus.nl.
Ga jij jouw sport ontdekken?!

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
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Len van Hoek ................
Levi Claassen ................
Milano Schwirtz .............
Juna van Dijk .................
Inara Dahmani ...............
Dominic Oliemeulen.......
Dahné Raap ..................
Art de Lepper .................
Sil de Lepper .................
Matthias Rombouts ........
Bram Gerritsen ..............
Marc Boereboom ...........
Jamal Richardson ..........
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1/2E
5A
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5C
1/2E
5B
7C
7C

Sjors Sportief Sjors Creatief

