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Vrijdag 8 december 2017
Welkom
Sinds deze week zijn nieuw bij ons op school Luuk Meeuwsen in groep 1/2A en Floor Janssen in groep 1/2D.
Wij heten hen een superfijne tijd op OBS ’t Hout!

Nieuw emailadres
We hebben voortaan een nieuw emailadres: obshout@obsh.nl
Mail die verzonden is naar het oude adres wordt (nog) vanzelf doorgestuurd.

Schoolfruit
De kinderen krijgen volgende week waspeen, appel en pomelo.

Eindejaarsviering op 21 december
Op 21 december willen wij graag met de kinderen, op een gezellige manier het einde van het jaar vieren.
De groepen 3 t/m 8 worden verwacht om 17:45 uur. Zij zullen een eigen gezellige bijeenkomst hebben met
elkaar. Voor de groepen 3 en 5 t/m 8 vindt dit plaats in de eigen klas. Voor de groepen 4 zal de bijeenkomst in
de hal van Mahoniehoutstraat 13 plaatsvinden. U kunt uw kind weer ophalen om 19:15 uur.
De groepen 1/2 hebben voor de ouders een prachtige voorstelling in de Geseldonk. De kinderen worden verwacht om 17:30 uur in de eigen klas. De voorstelling zelf begint om 18:00 uur en duurt tot 19:00 uur.
U kunt vanaf 17:45 uur plaatsnemen in de zaal van de Geseldonk.
’s Middags is er een extra voorstelling voor alle opa’s en oma’s van uw kinderen. Deze voorstelling begint om
14:00 uur en duurt tot 15:00 uur. De zaal gaat open om 13:45 uur. We hopen dat veel opa’s en oma’s kunnen
komen! Vergeet niet om het in de agenda te zetten!

Hi/Levelgroep naar de First Lego League
De kinderen van de Hi/Levelgroep bovenbouw doen aanstaande zaterdag 9
december mee aan de regiofinale van de First Lego League. Dit is een groot
project waar ze een paar maanden hard aan gewerkt hebben. Het thema dit
jaar is Hydro Dynamics, ze moesten daarvoor veel te weten komen over water. Er zijn 3 onderdelen: het project, de robot en de core values (teamwork).
Komen jullie ons ook aanmoedigen? Het is van 9:45u – 17:00u op Hogeschool de Kempel in Helmond en je kunt zo binnen lopen. Meer info nodig?
Vraag het de Hi/Level kinderen uit groep 6 t/m 8.

Vergadering ouderraad maandag 11 december
Indien u belangstelling heeft om de vergadering bij te wonen, bent u van harte
welkom.
De vergadering wordt op school gehouden en begint om 20:00 uur.
De agenda is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Ingekomen-/uitgaande stukken
Mededelingen
Mededelingen vanuit M.R.
Actiepuntenlijst

6.
7.
8.
9.
10.

Financiën
Evaluatie Sinterklaas 2017
Communie
Rondvraag
Sluiting vergadering

Begeleiding Nt2 en taal
Juf Marlous (van de Warrenburg) gaat vanaf volgende week op maandag en dinsdag groepjes kinderen begeleiden op het gebied van Nt2 en taal. De afgelopen maanden heeft zij op die dagen in groep 6 ingevallen.
Fijn dat we Marlous tot het eind van het schooljaar kunnen behouden. Deze extra uren worden volledig bekostigd door een extra subsidie.

Junior JIBB’er op OBS ‘t Hout
Je kent vast wel de JIBB’er op jouw school. Van de gymles, het naschools aanbod
en/of de sportdag. Maar ken je ook de Junior JIBB’er van jouw school? Dat is een
bovenbouw leerling die meedenkt met het beweegaanbod van JIBB, met name in
vakanties.
Bram Ronken is de Junior JIBB’er op jouw school. Hij helpt samen met de andere
7 Junior JIBB’ers, JIBB met het organiseren van gave sportactiviteiten! In de kerstvakantie organiseren ze de eerste activiteit: Ouders vs Kids! Bram stelt zichzelf
even voor:
‘Ik ben Bram, ik zit op basisschool ‘t Hout in groep 8B.
Mijn sport is voetbal. Ik vind het ook leuk om te darten en te bowlen.
Ik ben junior Jibb’er omdat ik heel sportief ben en omdat ik van sport houd.’
Op Twitter staat een filmpje met informatie hierover:
https://twitter.com/ObsMierlohout of via de schoolwebsite rechtsboven klikken op de blauwe twittervogel.

Jarig: van harte gefeliciteerd
11
13
13
13
14
16
17

december:
december:
december:
december:
december:
december:
december:

Nassim Izmar .......
Isabel van Hoof ....
Rana Özcan .........
Malika Yahia .........
Lotte Verhagen .....
Naomi Klaus .........
Senna Kijzers .......

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

8A
4B
6B
7A
8B
3C
8A

Herhaalde oproep: Schaaktoernooi 28 januari
Op zondag 28 januari organiseert JSC de pionier een scholenschaaktoernooi op het Dr. Knippenbergcollege.
Iedereen die kan schaken mag zich aanmelden. Als school kunnen we deelnemen wanneer we een team(s)
hebben van minimaal 4 en maximaal 5 spelers. Het toernooi duurt van 9:45 uur tot 16:15 uur. De winnaar van
die dag gaat als team door naar de Brabants finale op zondag 25 maart. Via het formulier op onze schoolwebsite kun je je aanmelden. Dat kun je doen tot vrijdag 12 januari 2018. Je kunt daar ook opgeven of je een
(schaakgekke) begeleider hebt, die het team zou willen begeleiden.

Wie stemt op BLIKKIE de voorleesbus

