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Donderdag 16 mei 2019
Welkom
Sinds deze week zit Romen Telkamp bij ons op school in groep 1/2D. Wij wensen hem een super fijne tijd op
OBS ‘t Hout!

Schoolfoto’s
Beste ouders,
De schoolfoto’s zijn klaar! Morgen krijgt uw kind de inlogcodes mee. Hierop staat dat de foto’s gratis worden
verzonden t/m 19 mei maar dit klopt niet. Dit is 24 mei geworden.
Met vriendelijke groet,
de Ouderraad.

Buitendag: wijziging LET OP!
Dit jaar gaat de hele school op verschillende dagen gezellig spelen in de speeltuin van Helmond-West.
Hieronder de data wanneer welke groep naar de speeltuin gaat:
Groepen 1/2:
Groepen 3 en 4:
Groepen 5 en 6:
Groepen 7 en 8:

vrijdag
vrijdag
woensdag
woensdag

28 juni
14 juni
12 juni
19 juni

Op deze dag is het de bedoeling dat u uw zoon/dochter ZELF naar de speeltuin brengt tussen 08:30 en 09:00
uur. Ook wordt van u verwacht dat u uw zoon/dochter ZELF weer komt ophalen tussen 12:00 en 12:30 uur.
Het is belangrijk dat u uw kind in- en uitcheckt bij de eigen leerkracht. Mocht u met meerdere ouders carpoolen, geef dit dan tijdig aan de eigen leerkracht door. Wij geven een kind niet aan een ander mee zonder toestemming van de eigen ouders.
Mocht uw kind op de dag van speeltuin naar de VSO/BSO gaan, geef dit dan ook tijdig aan bij de eigen leerkracht.
Voor het pauzehapje kunnen de kinderen fruit en drinken meenemen. De flesjes kunnen in de speeltuin opnieuw worden gevuld met water. Denkt u er ook aan om uw zoon/dochter in te smeren bij mooi weer?
Belangrijk voor de groepen 1/2 t/m 4: Geef eventueel verschoningskleren mee.
Belangrijk voor de groepen 7 en 8:
Met toestemming van de ouders mogen leerlingen zelfstandig naar
de speeltuin fietsen. Ook hierbij laten we een kind niet zelfstandig
fietsen zonder toestemming van de ouders. Geef dit zelf tijdig door
aan de eigen leerkracht.
Groeten,
Werkgroep Buitendag.

Giga Kangoeroesportdag voor de kleutergroepen
Afgelopen dinsdag gingen alle kleutergroepen naar het sportveld van korfbalclub OEC.

Avondvierdaagse Mierlo-Hout 22 t/m 25 mei 2019
Vrijdagmiddag 17 mei is de laatste kans om via school in te schrijven. Wij
zitten van 12:00 tot 13:00 uur in de hal aan tafel (bij meneer René).
Kosten: € 3,00 per kind.
Op de startdag inschrijven kan ook nog via de organisatie zelf. Aanmelden
kan dan in de Geseldonk en kost dan € 3,50.
Even kort vooraf:
Wij vinden het super gezellig dat we dit jaar weer met een grote groep deelnemen aan de wandelavondvierdaagse. Woensdag 22 mei gaan we van start. We vertrekken vanaf school, graag
uiterlijk 15 minuten voor vertrek aanwezig zijn!! Bij de hoofdingang van school is de
verzamelplaats. Bij het hek kan iedereen zich melden en een geel veiligheidshesje in
ontvangst nemen.
Vertrektijden woensdag t/m vrijdag:
10 km:
18:15 uur
5 km:
18:30 uur
Vertrektijd zaterdag:
10 km : 12:00 uur
5 km :
12:30 uur
Denkt u er alstublieft aan uw kind zaterdag op te komen halen op het Frans Joseph van Thielplein
(Boscotondo). We gaan zaterdag niet meer gezamenlijk terug naar school, houd rekening met vervoer.
Nog enkele huishoudelijke mededelingen:
o Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kind.
o Probeer de groep bij elkaar te houden, voor de gezelligheid maar ook veiligheid.
o Spreek met elkaar af dat enkele ouders voorop lopen en enkele achteraan. Zo blijft er overzicht.
o Laat de kinderen niet door voortuinen lopen.
o Halverwege de route staat er een post met versnapering. Zelf water meenemen mag altijd. Vooral bij
warm weer is dit aan te raden.
o Gelieve tijdens het wandelen geen snoep of anders een klein snoepje (graag beperkte hoeveelheid) mee
te geven om de versnapering voor alle kinderen gelijk te houden.
o In geval van regen liever geen paraplu’s gebruiken omwille van een stukje veiligheid. Een regencape-of
jas voldoet prima.
o Op sommige routes kan de plant ‘reuze berenklauw’ voorkomen. Let hierbij op want deze kan pijnlijke
verwondingen veroorzaken.
o Vanwege het feit dat er veel te doen is over ballonnen en het milieu hebben wij ervoor gekozen om dit jaar
géén ballonnen meer uit te delen op het veld. Kinderen krijgen iets anders. Wat ? .... Dat blijft nog even
een verrassing.
Voor meer informatie over de avondvierdaagse of aanmelden voor de post,
bel Ewoud: 06-81865185 of Erik: 06-28598024 of Monique: 06-30097965.
Wij wensen iedereen veel wandelplezier.
Commissie avondvierdaagse,
Monique Lier, Ewoud Heijman en Erik Mesman.

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd
21
22
22
22
23
24
25
26
26
26
26

mei:
mei:
mei:
mei:
mei:
mei:
mei:
mei:
mei:
mei:
mei:

Ruben da Silva Sequeira ....... gr. 7B
Selma Abarran ...................... gr. 5A
Zoë Schunselaar ................... gr. 5C
Pieter van Dorst..................... gr. 7A
Jens van Stiphout .................. gr. 1/2F
Milan van Kemenade ............. gr. 6B
Dane Raap ............................ gr. 5C
Caithlyn Erens ....................... gr. 1/2A
Lana Vogels .......................... gr. 1/2G
Ayman El Maanani ................ gr. 4A
Jane Meulendijks................... gr. 4C

Natuurmarkt Helmond
In stadswandelpark de Warande wordt op zondag 9 juni 2019
van 12:00 tot 17:00 uur de jaarlijkse Natuurmarkt Helmond georganiseerd. Ongeveer 40 organisaties, verenigingen en particulieren zullen demonstraties en voorlichting geven op het gebied
van natuur, milieu en duurzaamheid, gericht op een breed publiek, van jong tot oud! De markt biedt doe-activiteiten en interacties met het publiek. Er wordt veel aandacht geschonken aan
kinderactiviteiten. De markt wordt georganiseerd door ‘Natuurplatform Helmond’. De toegang tot de markt is gratis.
Divers en duurzaam:
Natuur, milieu en duurzaamheid komen in al hun aspecten aan
bod. Er zijn observatiekasten met bijen, je kunt zien hoe kunstraat wordt gemaakt en natuurlijk kun je honing proeven. Maar er
is veel meer te zien en beleven. Dahliatuin, IVN, een preparateur, de Lyme-vereniging, vogelasiel, Buurttuin
Brandevoort, Groei & Bloei, enz.
Activiteiten
Op de website https://www.natuurmarkthelmond.nl ziet u een opsomming van alle activiteiten van de deelnemers.
Kinderen
Een greep uit de activiteiten voor kinderen. Bijvoorbeeld waterbeestjes scheppen, het vlechten van boompjes
van wilgentenen of het maken van vogelnestkastjes.
Locatie
De Natuurmarkt wordt gehouden in en rondom de ´Bijenhal´ in stadswandelpark de Warande.(GPS-adres is
Kluis 1, 5707 GP Helmond). De ingang tot de markt bevindt zich aan de Aarle-Rixtelseweg.

Symfonieorkest Helmond-Venray: Concert Play In met Eftelingmuziek
Bij de Play In studeren muziekleerlingen van Kunstkwartier samen met het orkest een programma in met vrolijke muziek uit de Efteling, voor jong en oud.
Bij het afsluitende concert (om 16:00 uur) hoor je bekende muziek zoals de Fata Morgana of Joris en de
Draak.
Symfonieorkest Helmond-Venray speelt ook nog enkele bekende Hongaarse Dansen van Brahms.
Voor wie al vaker naar een symfonieorkest kwam luisteren, en voor wie het de eerste keer is!
Toegang € 5,- (aan de zaal).
Met vriendelijke groeten,
Nicole van Dam/Symfonieorkest Helmond-Venray.

Dansvereniging X-perience is op zoek naar enthousiaste meiden en jongens van 7
jaar tot 12 jaar
Vind je het leuk om te dansen, ben je ritmisch, wil je graag acrobatiek en lenigheid
leren, doe je graag een teamsport en wil je
ook nog eens deelnemen aan wedstrijden
en zelfs een Nederlands Kampioenschap?
Meld je dan nu aan om te starten met dansen.
We trainen op dinsdag en donderdag in
Mierlo-Hout en Brandevoort.
Het wedstrijdseizoen loopt van eind december tot en met medio april.
Nieuwe leden mogen twee weken meetrainen om te ervaren of ze dansen bij DV Xperience leuk vinden.
Voor meer informatie, bekijk onze website
www.dvxperience.nl of ga naar de facebookpagina waar we de uitslagen en actuele informatie plaatsen.
Heb je interesse? Stuur dan een mail naar:
secretaris@dvxperience.nl.

