Donderdag 14 april 2022

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Zonnepanelen
In het kader van verduurzaming worden op locatie 13 zonnepanelen gelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de eerste meivakantie. De directe omgeving van het schoolgebouw zal worden afgezet in verband
met het werk op het dak van het gebouw. In de zomervakantie wordt de installatie voor luchtbehandeling aangepast en verduurzaamd. Ook wordt in de zomervakantie de verlichting in het gebouw vervangen door ledverlichting.

Studiemiddagen en vrije dagen
In de periode mei zijn er meestal wat meer vrije en speciale dagen. Hieronder de agenda voor de komende
periode:
18 april: ..................... vrij i.v.m. 2e paasdag
25 april: ..................... inloopavond thema ‘De Gezonde School’ van 18.00 uur tot 19.30 uur
26 april: ..................... studiemiddag, de school is om 12.00 uur uit.
27 april: ..................... vrij i.v.m. Koningsdag
28 april: ..................... koningspelen onderbouw
29 april: ..................... koningspelen bovenbouw
2 t/m 6 mei: ............... 1e meivakantie
26 mei t/m 6 juni:....... 2e meivakantie gecombineerd met Hemelvaart en Pinksteren

Pasen
Komend weekend wordt het paasweekend genoemd. Voor katholieken is Pasen het einde van de vastenperiode die na Carnaval is gestart. Voor veel anderen is het gewoon een gezellig feest met familiebezoek en een
lang weekend omdat 2e paasdag ook een vrije dag is. Tijdens Pasen wordt ook vaak het nieuwe leven in de
lente gevierd. Vandaar de paaseitjes….
Voor anderen is Pasen een reden om de zomercollectie in de kledingkast aan te vullen zodat iedereen er op
z’n paasbest uit kan zien.

Suikerfeest
In Nederland spreken we van het Suikerfeest, maar de originele naam is Eid al-Fitr. Dit feest vormt de afsluiting van de Ramadan, de vastenperiode die 30 dagen duurt. Dit jaar valt het Suikerfeest waarschijnlijk precies
in de meivakantie. Het Suikerfeest wordt gevierd door Moslims en markeert het einde van de Ramadan. De
naam Suikerfeest heeft te maken met de lekkere hapjes die gegeten worden tijdens het familiebezoek dat dan
vaak plaatsvindt. Ook worden er cadeautjes gegeven en is het Suikerfeest bij uitstek een reden om nieuwe
kleren te kopen.

Donatie Oekraïne
De kinderen van groep 4C waren erg onder de indruk van de situatie in Oekraïne. Ze wilden graag iets doen voor de mensen
en kwamen op het idee om statiegeld flessen in te zamelen.
Met al hun harde werken hebben ze maar liefst € 107,25
opgehaald en gedoneerd.
Wat een kanjers!

Leerlingen groep 8C van OBS ’t Hout winnen verkiezing duurzaam broodje!
Sophie, Loïs en Zoë wisten het meest duurzame broodje te maken afgelopen donderdag
op het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. Dit
broodje is half mei verkrijgbaar in cafetaria La
Venetia! Alle opbrengsten hiervan gaan naar
een goed doel.
De drie dames uit groep 8C wisten de jury
– bestaande uit een medewerker van de gemeente Helmond, de eigenaresse van La Venezia, de eigenaar van Beer and Beefs en een
medewerker van CultuurContact – te overtuigen. De jury had het niet makkelijk, want zij
moesten kiezen uit 30 verschillende broodjes!
Des te meer super knap dus. Daarnaast winnen ze ook nog eens een workshop bij 33
Good Food!
Gefeliciteerd aan Sophie, Loïs en Zoë.
Voor het hele artikel: https://ditishelmond.nl/leerlingen-obs-t-hout-winnen-verkiezing-duurzaamste-broodje/

Leesweetjes
Welk boek past bij jouw kind?
Jij als ouder kent je kind natuurlijk het best. Wel zo handig, bij het kiezen
van het goede voorleesboek. Want het juiste boek bij het juiste kind kan het
voorleesplezier enorm verhogen. Past de onderzoeker bij jouw kind?
De onderzoeker (volgende week: De Dromer en De Artiest)
Je kind is nieuwsgierig en wil alles onderzoeken. Van boomblaadjes tot zijn speelgoed: alles wordt grondig bekeken. Zo’n onderzoekend kind kan urenlang luisteren
naar spannende verhalen over andere landen, gekke dieren of ontdekkingsreizen. Hij blijft het liefst dicht bij
de realiteit – die is uitdagend en spannend genoeg. Fantasie mag, maar er moet wel een kern van waarheid in
zitten. Anders kan het toch nooit écht zijn?
Er zijn talloze leuke boeken voor je onderzoeker.
De poepfabriek – Marianne Busser, Ron Schröder (vanaf 3 jaar)
De hele wereld rond – Marianne van Donkelaar, Martine van Rooijen (vanaf 4 jaar)
De bende van Zeus – Ingrid Vandekerckhove (vanaf 7 jaar)
Expeditie Toi Moko – Fedor de Beer (vanaf 10 jaar)
Hoe mooi wit ik ben – Dolf Verroen (vanaf 10 jaar)

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
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Lindsey Stuiver .................
Eden Langewouters ..........
Maissa Salama .................
Niels Driessen ..................
Mohamad Hammadiya ......
Bibi van Bekkum ...............
Levi Renwarin ...................
Zakaria El Maanani ...........
Quinten Steenbekkers ......
Tygo Slegers ....................
Naoufal van den Tillaart ....
Ibrahim Aguarroum ...........
Tijn Schmitz ......................
Daan Duncker...................
Fleur van Dijk....................
Nanne Hendrikx ................
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Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen voor de laatste keer schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag.
Op dit moment is nog niet bekend welk fruit geleverd wordt.

Workshop op 30 april voor kinderen uit gr. 3 t/m 8
Beste jongens en meisjes,
Over drie weken is het meivakantie en deze start meteen
heel goed, want……
op zaterdag 30 april komt de bekende kunstenaar
Paul Faassen http://www.paulfaassen.nl/
een supervette workshop geven in de exporuimte van de
Cacaofabriek. Jij kunt erbij zijn!
Wie is Paul Faassen?
Paul is een illustrator, dat wil zeggen dat hij tekeningen (illustraties) maakt voor tijdschriften, kranten en online
artikelen. Hij heeft ook een aantal boeken geïllustreerd:
‘Niets meer aan doen’, ‘Horizonvervuiling’, ‘Dieren zonder honger’.
Op dit moment is het werk van Paul te bewonderen in de mooie expo ‘Aquavit’ die in de Cacaofabriek te bezichtigen is.
Wat ga je doen?
Je kunt een workshop bij Paul volgen op zaterdag 30 april. Je kunt je opgeven voor één van de twee tijdstippen, namelijk:
van 12.00 – 13.00 uur
óf
van 13.30 – 14.30 uur
Wat leer je?
Je leert hoe Paul Faassen inspiratie haalt uit de alledaagse dingen. Je leert ook een kunstwerk te maken met
aquarelverf.
Hoe geef ik mij op?
Stuur een mail naar cultuurbeginthier@obsh.nl
Zet het volgende in de mail:
- naam
- mailadres + tel één van je ouders/verzorgers
- naam + groep van je basisschool
- Welk tijdstip je graag mee wilt doen
Wees er snel bij, want er is maar plek voor 15 leerlingen per workshop. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Voorstelling Annatheater
‘Micro’ van Sonja van Ojen en Hendrik Kegels op 3 mei in Het Speelhuis Helmond
Voor iedereen vanaf 7 jaar!
“We nodigen je uit om de magie die in alledaagse spullen verscholen ligt te zien. Kom mee naar een fantasiewereld waarin elfjes en trollen zijn vervangen door brandblusapparaten en stopcontacten.”— DE MAKERS
Sander Janssens in De Theaterkrant: “Micro heeft een hoge grapdichtheid, is onverwacht ontroerend én zet
kinderen en volwassenen en passant aan het denken. Een voorstellig die even hilarisch als ontroerend is”.
Het NRC over hun voorstelling "Om de hoek woont een struik": "Hoogtepunt openingsweek festival Tweetakt".
De micro makers: Sonja van Ojen & Hendrik Kegels
Sonja van Ojen, oud-leerling Jeugdtheaterschool Annatheater (Helmond 1996) en Hendrik Kegels (Antwerpen 1996) maken conceptueel beeldend theater voor alle leeftijden. Met fantasie als werktuig nodigen ze het
publiek uit om dichter bij het andere te komen. Zo balanceren ze graag op de rand tussen volwassenen- en
jeugdtheater waar ze tegelijkertijd kinderen kunnen uitdagen en volwassenen weer kunnen laten spelen.
Ze studeerden beiden af aan de performance-opleiding van de Toneelacademie Maastricht.
Voor Micro wonnen zij de Jeugdtheaterpitch 2019 op Het Nederlands Theater Festival en voor ‘Om de hoek
woont een struik’ wonnen zij in 2020 de BNG Bank Theaterprijs.
Kaarten: https://theaterspeelhuis.nl/
Voor meer informatie en filmpjes: https://onstage.stipproducties.nl/micro.

Jeugddisco
Dag jongens en meisjes,
Op vrijdag 22 april aanstaande is het weer jeugddisco. Het belooft een te gekke avond te worden. Deze keer
hebben we als thema ‘Glitters’. Natuurlijk hebben we weer mooie prijzen voor de mooist verkleedde jongen en
meisje. En natuurlijk de loterij.
Locatie: hal OBS ‘t Hout
Aanvang: 19:00 uur en einde 21:30 uur
Entree bedraagt € 1,- ( graag met gepast geld betalen )

De consumpties bedragen € 0,50
Mede door de dj’s van Vls Pro zullen de beentjes van de vloer gaan, Wij hebben er weer enorm veel zin in,
jullie ook ?
Namens de organisatie,
René Baggermans, Coördinator jeugddisco Mierlo-Hout
Voor vragen kun je bellen naar 06-18212294.

