Donderdag 7 oktober 2021

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Welkom
Sinds deze week zit Lexie Smits bij ons op school in groep 0/1A. Wij wensen haar een leuke tijd op
OBS t Hout!

OBSH-middag
Gistermiddag kon sinds lange tijd het personeel van alle openbare basisscholen in Helmond elkaar weer ontmoeten tijdens de jaarlijkse OBSH-middag. Dit keer in de vorm van een informele ontmoeting onder het genot
van een hapje en een drankje bij de Cacaofabriek. Voor de liefhebbers was er bovendien ook nog de mogelijkheid om naar de film te gaan.

Ziekte en lerarentekort
Als een leerkracht plotseling ziek wordt proberen we een vervanger te vinden. Helaas wordt het vinden van
een vervanger steeds moeilijker. Er zijn bijna geen vervangers meer door het lerarentekort. Tot nu toe lukt het
nog steeds door een leerkracht met andere taken voor de klas te zetten. Helaas blijven daardoor steeds andere taken liggen. Die taken zijn ook belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan taken als extra hulp voor kinderen die
dat nodig hebben. Als er geen vervanger beschikbaar is maakt de leiding van de school steeds een afweging.
Wat is voor nu de beste oplossing?
Gezien het lerarentekort denken wij dat het de komende tijd wel eens voor kan gaan komen dat we moeten
besluiten dat we een groep thuis moeten laten blijven. Er is dan geen vervanger beschikbaar. Wij hopen dat
het niet nodig zal zijn maar kunnen niet uitsluiten dat we een keer voor die oplossing moeten kiezen. De afspraken die hierbij horen zijn:
✓ Een klas wordt nooit de eerste dag naar huis gestuurd. Er wordt altijd een dag van te voren een brief via
het ouderportal gestuurd.
✓ Als het verzuim langer dan één of twee dagen duurt kan het zijn dat we na de eerste of na de tweede dag
een andere klas kiezen die thuis moet blijven. Zo houden we het schoolverzuim beperkt.
✓ Voor leerlingen waar thuis echt geen opvang mogelijk is, zorgt de school voor opvang op school.
✓ De school meldt deze maatregel altijd bij het schoolbestuur.

Voedingsbeleid
De school vindt het heel belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. We willen graag dat alle ouders het
goede voorbeeld geven en ’s ochtends fruit of groente meegeven en ook de lunchtrommel met een gezonde
lunch vullen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Over wat wel of niet gezond is wordt immers heel verschillend
gedacht. Die verschillen horen we ook terug van ouders.
Met de Medezeggenschapsraad en de Werkgroep Voeding hebben we de afspraken over gezonde voeding
geëvalueerd. We hebben besloten om wat soepeler met de afspraken om te gaan. We trekken echter wel een
duidelijke grens bij een aantal soorten snoep en koek. Treffen we dat in de lunchtrommeltjes aan dan gaat dat
weer mee naar huis:
 snoep
 chocoladerepen en candybars met veel suiker en chocolade die echt als snoep aangemerkt kunnen worden zoals Mars, KitKat, enz.
 koeken zoals stroopwafels, gevulde koeken, roze koeken, donuts, koeken met een chocolade vulling of
toplaag, koekjes met een toplaag van suiker, enz.
 gebak, taart en vlaai




koolzuurhoudende drankjes
energydrankjes

Bij vragen of onduidelijkheid neem je gewoon even contact op met de leerkracht om te overleggen. De leerkracht loopt elke dag na schooltijd met de groep mee naar buiten. Samen vind je vaak snel een passende oplossing.

Kinderboekenweek: kleur- en tekenwedstrijd
De Kinderboekenweek staat weer voor de deur en om daarbij aan te sluiten hebben wij een leuke kleurwedstrijd georganiseerd. De kinderen van de groepen 0 t/m 5 mogen een leuke kleurplaat inkleuren en de kinderen van de groepen 6 t/m 8 mogen een eigen strip tekenen. De kleurplaten worden weer ingeleverd bij de
eigen leerkracht. Dit kan tot en met dinsdag 19 oktober. Veel kleur en tekenplezier.
Groetjes,
De School Evenementen Commissie.

Herdenkingsdag Mierlo-Hout
Ik ben Tinie Kanters.
Ik ben 10 jaar en ik ben gebombardeerd in 1944.
Vandaag was het een speciale dag.
Ik zag hoe de kinderen van OBS ´t Hout ons allemaal herdenken.
Ze gingen met legervoertuigen naar het monument en daar werd veel verteld.
Daarna gingen ze naar War Cemetery Mierlo en daar werd verteld over onder andere mij.
Toen gingen ze naar de kerk en stak Milan het vreugdevuur aan.
Samen met z´n allen gingen ze naar het monument.
En staken ze het vuur aan. Ik ben een beetje moe ik ga even slapen.
Het is zeven uur ik moet snel naar de kerk.
En daar werd een toespraak gehouden. En de kinderen van OBS ´t Hout waren er ook ja wel weinig Jelle, Vienne, Finn, Jill, Thijs, Lorens, Lenie, Niek, Sofie. Ze mogen een kaarsje aansteken.
‘t Was klaar en we liepen naar het monument. Daar werden dingen onthuld.
Ik zag hoe mijn zus een krans neerlegde<3
Ik zag hoe een conducteur stilstond<3
Ik zag hoe er 2 minuten stilte werd gehouden<3
Ik zag hoe een band speelde<3
En toen ging ik slapen
Einde<3
Made: Jelle van de Ven, groep 8.

Leesweetjes
Hoe kun je helpen als ouder om een fijn leesboek te kiezen met je kind. Een boek moet leuk zijn.
Bibliotheekboeken geven je extra informatie door het pictogram (tekeningetje) op de rug.
Wanneer een kind zelf een boek wil lezen is een goede boek keuze belangrijk.
Met de vijf-vinger-regel kun je samen met je kind een goed boek uitkiezen:

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
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Chévez Sedoeboen .......
Jasmine Bitici ................
Kelsey Vloet ..................
Mehran Gholzad ............
Bilal Zariouh ..................
Julian Gregoire ..............
Dorian Martens ..............
Emily Michiels ...............
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