Vrijdag 9 juli 2021

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Afscheidsprogramma groepen 8
Volgende week sluiten de kinderen van de groepen 8 het schooljaar en hun basisschooltijd definitief af.
Het wordt een prachtige week met veel activiteiten. De kinderen vinden het nu al fantastisch!!!
We gaan naar ‘We Jump’. Springen en samen picknicken op het veld
’s Middags Levend Stratego
Dinsdag:
Bubblebal en Padel workshop
’s Middags honkbal workshop met een ijsje
Woensdag: Zwemmen met een frietje en een snack
Donderdag: Kanovaren op de Dommel
’s Avonds BBQ bij de Barrier en Summer party in de patio tot 23:00 uur
Vrijdag:
Naar de Kookstudio: High Tea voorbereiden
Première musical in de Cacaofabriek
’s Middags Hight Tea op school
Maandag:

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Erica Jansen, 50 jaar oud en ik woon in Helmond. Vanaf volgend schooljaar mag
ik bij jullie op school komen werken. Ik werk al ruim 17 jaar voor stichting openbare basisscholen Helmond en kijk enorm uit naar een nieuwe uitdaging. Ik ga in groep 8 kinderen begeleiden in hun laatste jaar op de basisschool. Samen kunnen we veel leren en hopelijk ook
veel plezier beleven. Naast deze werkzaamheden ga ik enthousiast aan de slag met de kinderen in de vakroute. Op vrijdag zal ik hen graag ontvangen om samen met deze kinderen
hun talenten ontdekken. Ik heb enorm veel zin om na de zomervakantie te gaan beginnen!
Tot dan!
Hoi allemaal,
Mijn naam is Cheriva Knoops en ik ben 24 jaar oud. Op dit moment woon ik nog bij mij ouders
en broertje in Mierlo. Mijn hobby’s zijn tekenen, gitaar spelen en leuke dingen doen met vrienden of familie. Dit schooljaar ben ik afgestudeerd als juf aan Hogeschool de Kempel. Hierdoor
werk ik op dit moment als vervanger en ga ik komend schooljaar juf Michelle Vos vervangen
in groep 1/2. Ik hebber zin in! Ik ben altijd in voor een praatje, dus spreek me gerust aan!
Groetjes, juf Cheriva.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Monique van Dijk, ik ben 23 jaar oud en ik woon in Deurne. Dit schooljaar ben ik
afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs aan Hogeschool De Kempel. Mijn afstudeerstage
heb ik gelopen op Kindcentrum De Rakt in Helmond. Komend schooljaar maak ik deel uit van
het VIP-team van OBS Helmond. Deze mag ik starten met het opvangen van het zwangerschapsverlof van Juf Kim tot midden januari, in groep 8. Ik kijk hier erg naar uit!
Naast het werken met kinderen geniet ik er ook van om leuke dingen te ondernemen met mijn
vrienden en familie, lees ik graag een goed boek en ben ik lekker in de weer met mijn plantjes.
Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten en er samen een fijn en leerzaam schooljaar van te maken! Mocht u vragen
hebben, kunt u natuurlijk altijd even binnenlopen.
Groetjes juf Monique.

Artikel weekkrant De Loop
Basisschool OBS ‘t Hout wint klassenprijs als afsluiter van vijfde editie van Zwerfvuilproject KLIEN IT
MIERLO-HOUT Dit schooljaar volgden 14 Helmondse basisscholen het hele schooljaar het KLIEN ITelearningprogramma over duurzaamheid. De scholen deelden hun prestaties via social media en hielden hun schoolomgeving brandschoon door regelmatig buiten zwerfafval op te ruimen met elkaar. Met
dit alles verdienden de KLIEN IT-scholen veel punten.
Basisschool OBS ‘t Hout won dit jaar de eerste prijs voor hun inspanningen voor KLIEN IT 2020-2021, gevolgd
door Basisschool De Vlier die de tweede prijs won. De leerlingen winnen een gratis entreebewijs voor het Helmondse trampolinepark WeJump. Ook basisschool Sint Trudo is in de prijzen gevallen voor hun inspanningen
voor KLIEN IT 2020-2021. Alle 14 KLIEN IT-scholen volgden de deels digitale creatieve workshop: ‘ontwerp je
eigen prullenbak’. De jury koos unaniem voor het ontwerp van Sint Trudo dit jaar. In het centrum van Helmond
op de Ameidestraat komt er een KLIEN IT-prullenbak te staan van de winnende school. Het thema was ‘ontwerp je eigen Trashimon, een combinatie van Trash (afval) en Pokémon.
KLIEN IT is een deels digitaal schoolproject over zwerfafval en circulaire economie en een initiatief van de gemeente Helmond en Groen4Life. Onderdeel van het project is het volgen van een elearningprogramma over
duurzaamheid en circulaire economie. Het nut en de noodzaak van afvalscheiding, naast duurzame onderwerpen zoals voedselverspilling, hergebruik van grondstoffen en watervervuiling door onder andere plastic, kwamen uitgebreid aan de orde in dit, bleek achteraf, succesvolle digitale leerprogramma van Groen4Life. OBS ’t
Hout volgde zelfs extra een digitale lesmodule over een ‘duurzame toekomst’.
“Een zeer bijzonder prestatie voor alle deelnemende KLIEN IT-bassischolen en hun leerkrachten, vinden wij.
Zeker wanneer je ziet hoe scholen te maken hebben gekregen met allerlei maatregelen in verband met Covid”, aldus Petra Hovestadt, eigenaar van Groen4Life. Alle 14 deelnemende scholen ontvangen om die reden
een certificaat ‘bijzondere prestatie’ en een Schone School raamsticker.

Verloren
Eern bos sleutels met daaraan een bloemetje en een smiley. Verloren in de omgeving van de school. Datum:
2 weken geleden. Terug te bezorgen op OBS ’t Hout. Beloning: een bon van 10 euro om lekker ijs te eten bij
Nemanja.

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
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Taha Cebeci ..............
Sven Berkers.............
Tijn Bullens................
Dean Kepser .............
Aya Essakkati ............
Joey van Lokven .......
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Savina Essers ...........
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RIVM
In de bijlage vindt u informatie over tekenbeten.

Summerschool
Nog eventjes en dan is het, helaas, alweer vakantie…. 😊
Gelukkig wordt er deze zomervakantie iets leuks georganiseerd! Speciaal voor leerlingen van groep 1 t/m 8
van de Openbare Basisscholen in Helmond vindt er, in samenwerking met de Cacaofabriek, CultuurContact,
het Annatheater en JIBB+, een Summerschool plaats van maandag 30 augustus t/m woensdag 1 september
2021.
3 dagen lang, van 9:30 tot 12:30 uur, leer je superveel van sport, kunst en cultuur in Helmond. We verzamelen
elke dag bij de Cacaofabriek. Hier starten we en eindigen we dagelijks. Alle dagen zijn Julienne Tullemans
(schilderdocent en coördinator expositie van de Cacaofabriek), Aart van der Aart (vakdocent) en Marvin Corneille (de crealeerkracht van je eigen school) aanwezig. Zij zijn het aanspreekpunt voor jou en je ouders/verzorgers.
Data + programma
Maandag 30 augustus starten we met een bioscoopfilm + een creatieve verwerking, in de Cacaofabriek.
Dinsdag 31 augustus verzamelen we bij de Cacaofabriek en gaan we 3 verschillende sport- en culturele activiteiten doen rondom de Cacaofabriek.
Woensdag 1 september verzamelen we bij de Cacaofabriek en worden er 3 nieuwe sport- en culturele activiteiten gedaan.
Kosten
Omdat je een leerling van één van de zeven Openbare Basisscholen in Helmond bent, is deelname gratis.
Tussendoor krijg je drinken en een snack, zodat je niets hoeft mee te nemen.
Aanmelden
Wil je meedoen, meld je dan vóór vrijdag 16 juli aan. Je kunt je aanmelden voor één, twee of drie dagen.
Stuur een mail naar lydiacoumans@obsh.nl met de volgende info:
- Naam leerling
- Naam school
- Groep
- Welke dag(en) je mee wilt doen
- Telnr. van één van je ouders
Het aantal plaatsen is beperkt. Op woensdag 21 juli ontvang je bericht of je deel kunt nemen.

Vormsel 2022
Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 in groep 8 van de basisschool zit en graag zijn/haar Vormsel
wil ontvangen? Kom dan op donderdag 7 oktober om 19:30 uur samen met uw zoon/dochter naar de informatieavond over het vormsel. U hoort hier meer over de voorbereiding op het Vormsel en de vormselviering. De
informatieavond wordt gehouden in de Goddelijke Voorzienigheid, Hornestraat 1, Helmond.
Van harte welkom!
Meer informatie en/ of aanmelden voor de informatieavond neem contact op met Marjelein Verhoeven, mverhoeven@damiaanhelmond.nl

