Donderdag 1 oktober

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Welkom
Sinds deze week zit Maria Alexandru bij ons op school in groep 1/2G. Wij wensen haar een fijne tijd op OBS
’t Hout!

Regels in verband met Corona
Beste ouders/verzorgers,
Als school willen we ons graag houden aan de nieuwe en aangescherpte richtlijnen. We zien dat er steeds
vaker ouders dicht bij elkaar op het schoolplein staan en dat er ouders zonder afspraak door de school lopen.
We willen iedereen verzoeken om afstand te bewaren, en niet langer op het schoolplein te verblijven dan nodig is. Ook wij zien om ons heen dat het virus oplaait en we willen natuurlijk alles doen om nieuwe besmettingen te voorkomen. Daarom vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
 Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
 Neem waar mogelijk afscheid buiten het schoolplein.
 Houdt voldoende afstand van elkaar en van de surveillerende leerkrachten.
 Maak gebruik van het 'zoen en zoef' principe. Zeker ook op het kleuterplein waar het vaak drukker is.
 Blijf niet voor de ramen zwaaien.
 Verlaat het schoolplein direct nadat uw kind/eren naar binnen is/zijn of bij de leerkracht is/zijn.
 Kom niet zonder afspraak de school binnen.
 We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot ziekte en verkoudheid.
Leerkrachten zijn extra alert op de communicatie via ons Ouderportal. Voor vragen of andere dringende zaken
mag u altijd naar de school bellen en/of mailen. We zorgen samen voor een goede bereikbaarheid en communicatie.

Herhaling oproep rapportmapjes
Deze tijd vraagt heel wat inspanningen en aanpassingen van ons allemaal. Gelukkig horen we van ouders dat
kinderen weer blij naar school gaan. De periode voor de vakantie heeft er ook voor gezorgd dat onze oproep
om de rapporten met het rapportmapje in te leveren naar de achtergrond verschoven is. Vandaar deze herhaling:
We vragen u allen om het rapportmapje van vorig jaar door uw kind in te laten leveren bij de groepsleerkracht.
Uw kind ontvangt dan in de komende rapportperiode het rapportmapje met daarin het papieren rapport, de
papieren LVOS uitdraaien en het papieren kind rapport. De enige verandering ten opzichte van vorig jaar zal
zijn dat we geen plastic insteekmapjes meer gaan gebruiken. De ontwikkelingen naar een aangepast rapport
worden dit jaar weer verder opgepakt en we houden u vanzelfsprekend op de hoogte!
Wilt u het de leerkracht alsjeblieft laten weten als dit verzoek u voor problemen stelt?
We bedanken u bij voorbaat voor de extra inspanning die we aan u vragen: ontwikkelingen verlopen zelden in
een kaarsrechte lijn. We danken iedereen voor de feedback die we hebben gekregen. Met vragen en /of opmerkingen kunt u vanzelfsprekend terecht bij de groepsleerkracht.
Met vriendelijke groet,
Team OBS ’t Hout.

Kinderboekenweek
Aangezien we door corona niet kunnen optreden voor alle kinderen hebben wij als SchoolEvenementenClub
een kleurwedstrijd bedacht. Deze kleurplaat/schilderij heeft uw kind deze week mee naar huis gekregen, en
mogen de kinderen zelf in de schatkist stoppen in de hal.
Groetjes en veel tekenplezier,
De SchoolEvenementenClub.
PS Denkt u nu, dat is leuk: er is altijd plek voor nieuwe leden! ;) Voor meer informatie, zie de schoolkalender.

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
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Herfstprogramma in de Cacaofabriek
Beste jongens en meisjes!
Gelukkig is het alweer bijna vakantie, want dan kun je weer naar de Vakantie-School!! De vakantie-school is
het vakantieprogramma dat Stichting OBS Helmond iedere vakantie organiseert. Hierbeneden staat hoe je
kunt aanmelden, maar vóórdat je dat gaat doen, kun je eerst lezen wat we gaan doen en wie er die dagen
aanwezig zijn.
De begeleiders van de Vakantie-School zijn:
- Meneer Aart, hij geeft op alle OBS Helmond-scholen kunstlessen;
- Juf Julienne, zij is kunstvakdocent en zorgt dat exporuimte in de Cacaofabriek altijd mooie tentoonstellingen heeft;
- Meneer Marvin, hij werkt op alle OBS Helmond-scholen en houdt zich bezig met alles wat met kunst en
cultuur te maken heeft.
Het programma:
Maandag 19 oktober voor leerlingen van groep 1 t/m 4
Samen met één van je ouders kun je van 11:00 tot 12:30 uur naar de superleuke film Yakari!
Deze film is voor alle leeftijden. Jij krijgt tussendoor een gezonde snack en iets te drinken en je papa of mama
krijgt een kopje koffie of thee. Er zijn geringe plekken beschikbaar, zodat we iedereen volgens de maatregelen
van het RIVM kunnen plaatsen, dus wees er snel bij.
Kosten: geen.
Dinsdag 20 oktober voor leerlingen van groep 3 t/m 8
09:45 uur word je ontvangen in de centrale hal van de Cacaofabriek
10:00 uur start de film Coco in de bioscoop van de Cacaofabriek
Tussendoor is er een kleine pauze en krijg je drinken en een gezonde snack, dus je hoeft zelf niets mee te
nemen.
11:30 uur krijg je een kunstworkshop die te maken heeft met de film.
12:30 uur halen je ouders je op bij de Cacaofabriek.
Kosten: geen.
Maandag 19 oktober voor leerlingen van groep 5 t/m 8
10:00 uur ontvangst in de centrale hal van de Cacaofabriek
10:15 uur lopen we naar het Gemeentemuseum in de stad
10:30 uur word je in kleine groepjes verdeeld en krijg je een kunstworkshop van de museumdocenten
(www.museumdocent.nl)
Tussendoor krijg je een gezonde snack en iets te drinken
12:30 uur einde van de activiteit en zijn we terug bij de Cacaofabriek waar je door je ouders opgehaald wordt.
Kosten: geen.
Wil je deelnemen, dan kun je je op de volgende manier aanmelden:
Stuur een mail naar lydiacoumans@obsh.nl met de volgende informatie:
- Naam leerling
- Naam school
- Welke groep
- Email + telnr. ouders
- Welke dag je wil meedoen

Webbinar GGD Brabant-Zuidoost

Trefbal & Baseball5 toernooi in herfstvakantie
Zoals jullie hebben gezien wordt er op vrijdag 23 oktober een supervet vernieuwend toernooi georganiseerd! We hebben de twee meest classic topspellen uit de
gymles in één vorm gegoten. Voor dit toernooi schrijft een team uit groep 5/6 of een team uit groep 7/8 zich in met minimaal 5 spelers, waarbij ze wedstrijdjes gaan
spelen in zowel trefbal vormen als honkbalvormen (Baseball5). Het opgeven hiervan gebeurt per team en kan dus niet individueel.
Groetjes, juf Anjo.

