Donderdag 5 november

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Welkom
Sinds deze week zit Wess Nielen bij ons op school. Hij zit in groep 1/2B. Wij wensen hem een super fijne tijd
op OBS ’t Hout.

Afstand houden
We houden ons voor de veiligheid van u, de kinderen en de leerkrachten, aan de
richtlijnen van het RIVM. We willen aan alle ouders nog eens met klem vragen
om, ook buiten(!) 1,5 afstand te houden tot elkaar.

Groene Voetstappen
Beste ouders/verzorgers,
Als school doen wij met alle groepen van 9 november t/m 13 november 2020 mee aan het project ‘Groene
Voetstappen’. Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan meedoen. Gedurende één week komen de kinderen zoveel mogelijk lopend, met de fiets, steppend,
skatend of met het openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee Groene voetstappen.
De bedoeling is dat wij met onze school zoveel mogelijk ‘Groene Voetstappen’ verzamelen, zodat we
- een bijdrage leveren aan de landelijke en internationale doelstellingen voor het beperken van CO2uitstoot;
- gewend raken aan duurzaam gedrag.
Waarom liever niet met de auto?
Auto’s stoten o.a. broeikasgassen uit, zoals CO2, die de aarde opwarmen, waardoor het klimaat verandert.
Een warmer klimaat klinkt misschien lekker, maar heeft desastreuze gevolgen. Bijna dagelijks zijn de gevolgen
van klimaatverandering in het nieuws: extreem weer als veel te veel regen of juist droogte, of hevige stormen
en smog in grote steden. Wereldwijd moet de uitstoot van broeikasgassen flink worden teruggebracht. Wij willen als school een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de uitstoot en proberen samen met de kinderen
en u zoveel mogelijk Groene Voetstappen te verzamelen.
Door voor korte ritten de fiets te pakken of lopend te gaan zet u zoden aan de dijk: maar liefst meer dan de
helft van alle autoritten is korter dan 7,5 km enkele reis. Deze ritjes zijn extra vervuilend; bij korte (stads)ritten
zijn het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen per kilometer hoog. Verder draagt veel autoverkeer rond de school vaak bij tot onveilige situaties. Ook is het voor kinderen gezond om zoveel mogelijk te
bewegen. Het lopen en fietsen naar en van school kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren!
Groene Voetstappen
Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappenactie’ hebben we uw hulp als ouders ook nodig. We willen u
vragen om ervoor te zorgen dat uw kind in ieder geval tussen 9 en 13 november a.s. zoveel mogelijk lopend of
fietsend (of steppend of skatend) naar school kan gaan.
Met vriendelijk groet,
De verkeerswerkgroep.

Vergadering Medezeggenschapsraad maandag 9 november
Aanstaande maandag wordt een vergadering van de MR onlinel gehouden via Microsoft teams. De agenda is
als volgt:
1. Opening
2. Ontwikkeling Brainport School - In aanwezigheid van Pim Janssen
3. Beleid gezonde voeding - In aanwezigheid van Felix van Pareren en Anjo van Lieshout
4. Notulen vorige vergadering / actiepuntenlijst
5. Ingekomen stukken / mededelingen / terugkoppeling OR - GMR
6. Corona update (effecten voor school)
7. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout / samenwerking Villa Vrolijk (voortgang)
8. Sluiting

Continurooster
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf het begin van het schooljaar zijn we gestart met het continurooster. De kinderen blijven allemaal over
en de schooltijden zijn aangepast. Wij, als werkgroep Educatief Partnerschap zijn benieuwd naar uw ervaringen met betrekking tot het continurooster en de vernieuwde schooltijden. Als u uw ervaring met ons wilt delen
of suggesties hebt met betrekking tot het continurooster of de vernieuwde schooltijden, ontvangen wij graag
een mailtje op emailadres obshout@obsh.nl.
Alvast bedankt namens de werkgroep!

Bibliotheek op school
De centrale bibliotheek Helmond zal de komende weken gesloten zijn, zoals gisteren door Mark Rutte bekend
is gemaakt. De bibliotheken op school kunnen echter gewoon open blijven.

Oproep gymkleding
Beste ouders/verzorgers,
In verband met hygiëne en veiligheid hebben wij als school de afspraak dat er in de groepen 3 t/m 8 enkel aan
de gymles wordt deelgenomen mét gymkleding. Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat een leerling
zijn/haar gymkleding vergeet. Hier hebben wij extra gymsetjes voor, die leerlingen kunnen lenen en ná gebruik
thuis uitwassen en retour brengen. In de praktijk lopen we er tegenaan dat we op dit moment gymsetjes tekort
komen. Vandaar de volgende oproep: heeft u thuis nog gymkleding (shirt/broek) liggen die uw kind niet meer
past dan zouden wij deze heel graag ontvangen. Dit zodat we hier weer extra gymsetjes van kunnen maken.
Bedankt!
Met sportieve groet, Juf Anjo.

Wijziging data koningsspelen 2021
In de schoolkalender 2020/2021 staan de koningsspelen 2021 gepland op donderdag 22 (groep 1 t/m 4) en
vrijdag 23 (groep 5 t/m 8) april. De werkgroep Koningsspelen heeft besloten deze een week op te schuiven
naar donderdag 29 en vrijdag 30 april. Er is gekozen om af te wijken van de landelijke koningsspelen dag om
zo meer kans te maken op workshop/clinic- begeleiders en ouders.
Sportieve groetjes,
Werkgroep koningsspelen.

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
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