Donderdag 24 september

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Woensdg 30 september: Studiedag
Woensdag 30 september zijn de kinderen vrij. We hebben op school een studiedag met het hele team.
Er staan inspirerende huidige en toekomstige ontwikkelingen op de agenda:
Naar aanleiding van een vorige studiedag zetten we alle ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen op een
rij. Levelwerk, groepsdoorbrekend rekenen en thematisch werken worden besproken. Daarnaast het met elkaar afstemmen van de weektaak. Aan de hand van literatuuronderzoek met als onderwerp ‘omgaan met verschillen nader bekeken’, wordt besproken wat werkt. We willen graag een wetenschappelijke onderbouwing.
We evalueren en analyseren de resultaten van de hele school in parallelgroepen en zetten daar acties op die
we in de (parallel)groep gaan uitvoeren. Tot slot gaan we samen kijken hoe we de inloopavond in deze Coronatijd in gaan vullen. We gaan elkaar inspireren.

Even voorstellen
Hoi allemaal!
Mijn naam is Senna Verhofstadt, ik ben 19 jaar oud en kom uit het mooie MierloHout. Ik zit in het laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent op het Roc ter Aa.
Ik zal tot aan mijn examens (rond maart) stage lopen op donderdag en vrijdag bij
juffrouw Monique (en juffrouw Marjanke) in groep 1/2C, maar ben ook regelmatig te
vinden in groep 1/2D (van meneer Félix) en groep 1/2E (van juffrouw Esther en juffrouw Birgit). Ik hoop natuurlijk dat ik na deze stage mijn diploma op zak heb en zal
daarom dit jaar nog extra mijn best gaan doen om de kinderen zo veel mogelijk te
leren en te ondersteunen!
Groetjes Senna!

Hallooo!
Mijn naam is Brett Lens, 22 jaar oud en ik kom uit Eindhoven. Mijn naam
is Guus van Dommelen, 22 jaar en woon in De Mortel. Dit schooljaar komen wij stage lopen op OBS ´t Hout bij Anjo van Lieshout Renkens. Je
kunt ons zien op de maandagen en donderdagen waar wij de beweeglessen van de kleuters en de groepen 3 t/m 7 verzorgen. Wij zullen alleen
het eerste half jaar stage lopen omdat wij daarna aan onze minor mogen
beginnen. Wij volgen de Academie Lichamelijke Opvoeding op de Fontys
sport hogeschool.
Stukkie over ons zelf!
Brett:
Ik ben geboren en getogen in Eindhoven. Eindhovuh de gekste! Ik korfbal
vanaf mijn 4e al bij KV DSC waar ik op dit moment in het 2e speel. Daarnaast doe ik graag een drankje in de stad met vrienden en vriendinnen. Ik houd van gezelligheid en ben graag
onder de mensen. Ik sta dan ook altijd open voor een praatje! Jullie kunnen mij herkennen aan mijn lange
blonde haren. Mijn kwaliteiten liggen bij het contact maken met kinderen.
Guus:
Ik ben een dorpse uit De Mortel City met wel 1600 inwoners! Ik ben vaak te vinden in Eindhoven waar ik mijn
studie, werk en vrienden heb. Ik werk op Stratumseind bij Café Costa, jaja een echte barman. Daarnaast speel
ik met ontzettend veel plezier voetbal in de Eredivisie bij het 1ste van RKSV Boerdonk. Daar waar wij vooral

goed zijn in de 3de helft. Mijn kwaliteiten liggen bij mijn toegankelijkheid en mijn directheid. Je kan mij herkennen als zijnde de chauffeur van de rode Ferrari.
Onze start hier op het ‘t Hout belooft veel voor komend half jaar. We zijn top ontvangen en de eerste lessen
gaan al goed. We hebben er ontzettend veel zin in en spreek ons vooral een keertje aan!
Tot snel!

Vest kwijtgeraakt
Len van Hoek uit groep 3A is een donkergrijs gemêleerd vest van Retour kwijt. Het
vest heeft zwarte boordjes en op de linker borst en arm zit een zwart zakje (zie foto).
Mocht iemand het vest gezien hebben of per ongeluk mee naar huis hebben genomen,
dan zou het heel fijn zijn als het vest terug komt bij Len.

Vergadering ouderraad maandag 28 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 19:30 uur. De agenda is als volgt:
1. Opening
7. SEC (SchoolEvenementenClub) activiteiten
2. Ingekomen- / uitgaande stukken
8. Samenwerking met de SEC
3. Mededelingen
9. Verkeerswerkgroep vraag (Anke)
4. Mededelingen vanuit M.R.
10. Rondvraag
5. Ouderbijdrage
11. Sluiting vergadering
6. Continurooster/pauze

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
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1/2C
8A
7B
1/2B
1/2G
1/2E
4A
5A
5B
1/2C
3A
5C
6A
8B

Voorstelling ‘Antigone’ in het Annatheater!
Gratis voor kinderen en jongeren!
Wie zou haar leven geven voor haar idealen? Antigone!
Ze zegt nee tegen de wetten van haar land en tegen de
macht van haar oom: koning Kreon.
Ieder jaar wordt in het Annatheater een prachtig toneelstuk door jongeren gemaakt. Deze stukken staan al jaren
bekend om hun hoge spelniveau en de vlotte, moderne
stijl.
Dit jaar spelen we van 3 t/m 11 oktober 2020 de Griekse
tragedie Antigone. Op deze speeldata is de entree gratis
voor kinderen en jongeren dankzij een bijdrage van de
Gemeente Helmond en de provincie Noord Brabant.
Antigone is een klassieke tragedie van de dichter
Sophocles (496 v.Chr. – 406 v.Chr.), één van de grootste
schrijvers van zijn tijd. Antigone, ‘geboren om tegen te zijn’, is ongetwijfeld één van de beroemdste toneelstukken ooit. Dit is je kans om kennis met haar te maken!

Een spannende voorstelling geschikt voor kinderen van de bovenbouw.
Reacties op onze laatste voorstelling ‘Yvonne, Prinses van Bourgondië’:
Wethouder Antoinette Maas: "Wat een leuke, originele voorstelling! Erg goed gespeeld en een prachtig decor!"
John van der Sanden, regisseur, schrijver: "Alles klopt in deze voorstelling: spel van zeer hoog niveau,
prachtig decor, origineel en oorspronkelijk, ontroerend en voor de zoveelste keer weer het bewijs dat het Annatheater de mooiste voorstellingen maakt in de hele wijde omgeving.”
Regie:
Spel:

Lavínia Freitas Vale Germano
Noémi van Asten, Pepijn van den Berg, Rubén Fernando Vargas Domínguez, Bart de Groot, Eva
van Hemert, Babette van Leeuwen, Tara Matic, Enna Miličević, Mosa Veldhuizen,
Data:
Zaterdag 3, zondag 4, vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020
Tijden: Vrijdag en zaterdag: 19:30 uur, zondag: 15:00 uur
Entree: Kinderen/jongeren tot 18 jaar gratis, volwassenen € 10,00
Kaarten: www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 06-28104333

Herfstvakantie 2020 Jibb+
Gelukkig kunnen we weer naar school. Na al het harde werk is er natuurlijk ook weer tijd voor vakantie. Tijdens de herfstvakantie organiseert Jibb+ natuurlijk weer super leuke activiteiten! Survival zwemmen, Obstacle
Bootcamp, Trampoline Springen, Koken en nog veel meer zal aan bod komen tijdens de herfstvakantie. Heb jij
zin om weer lekker te bewegen, kijk dan snel op de website welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden. Het aanbod loopt van peuterleeftijd tot zelfs het voortgezet onderwijs. Schrijf je snel in zodat jij er zeker
van bent dat je mee kunt doen bij je favoriete activiteit.
Aanmelden kan vanaf maandag 28 september (9:00 uur) t/m woensdag 14 oktober 2020. Kosten €2,50 per
activiteit m.u.v. een aantal duurdere of gratis activiteiten. Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan! VOL=VOL.
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld
(www.leergeld.nl/helmond).

