Donderdag 16 september 2021

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Even voorstellen
Hallo allemaal!
Mijn naam is Bibi Sanders. Ik ben 20 jaar en ik woon in Helmond, Mierlo-Hout. Ik zit momenteel in het derde jaar van Hogeschool de Kempel. Ik ben een doubleur, dus dit is mijn tweede
keer dat ik het derde jaar doe. Mijn eerste jaar heb ik stage gelopen op OKC De Stroom in
groep 1-2 en groep 7-8. Het tweede jaar heb ik stage gelopen op de school ‘in het hart van ’t
Hout’ in groep 5-6 en groep 1-2. En afgelopen jaar heb ik stage gelopen op De Bundertjes in
groep 3 en groep 7. Momenteel loop ik stage bij Emine in groep 6. Je zult mij op de maandagen en dinsdagen op stage kunnen treffen. Ik volg namelijk al een aantal vakken van het
vierde jaar, waardoor ik ook dezelfde stagedagen als vierdejaars studenten gebruik. Ik heb een fijne start gehad en ik heb erg veel zin in dit schooljaar!
Vorig jaar heb ik ook deelgenomen aan de cultuurtrajecten van OBSH. Ik heb geholpen bij de toneellessen in
het Anna theater. Ook heb ik de social media accounts van OBSH opgestart op Instagram en Facebook. Wellicht heb je dit al eens voorbij zien komen! Het onderwijs op een OBSH spreekt mij erg aan en ik hoop dat ik
volgend jaar ook binnen deze stichting kan afstuderen!
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Dennis van de Goor, 21 jaar jong, en ik studeer aan Hogeschool de Kempel. Ik
zit hier in het vierde jaar en ga - mits alles goed gaat - dit schooljaar afstuderen. Dit doe ik in
groep 8C, in de klas bij Dennis en Laura. Dit wordt mijn derde schooljaar op OBS 't Hout en
ook nu heb ik er weer enorm veel zin in!
Ik hoop jullie snel te zien op het schoolplein of in de klas voor een gezellig praatje!
Dennis.
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Lars Risseeuw. Ik ben een sportieve jongen van 20 jaar die het leuk vindt om
actieve dingen te ondernemen. Toen ik op de basisschool zat, was ik vaak te vinden in de
bouwhoek, dus tijdens mijn stage ga ik samen met de kinderen mooie dingen bouwen. Daarnaast houd ik ervan om verhalen te vertellen. Soms heel spannende maar ook hele grappige
verhalen. Misschien hoor je deze verhalen thuis wel terug.
Dit jaar volg ik mijn eindstage op OBS ’t Hout. Ik ben te vinden in klas 1/2D, de klas van meneer Félix. Ik ben op maandag en dinsdag op school. Dit jaar hoop ik af te studeren, daarbij
hoort een blokstage waarbij ik vier weken lang zelfstandig voor de klas sta. U kunt me altijd aanspreken op het
schoolplein en ik zal bij veel oudergesprekken van groep 1/2D aanwezig zijn.
Ik kijk er naar uit om er een mooi jaar van te maken.
Lars Risseeuw.

Rapporten
Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd na de vakantie. Wilt u zo vriendelijk zijn om het rapport aan uw kind
mee te geven om het in te leveren bij de huidige groepsleerkracht? Bedankt alvast!

Schoolkalender
De schoolkalender wordt dit jaar helaas iets later geleverd wegens oponthoud bij de drukkerij. Wij verwachten
hem begin volgende week. Dan zal de kalender zo snel mogelijk worden uitgedeeld aan de kinderen.

Leesweetjes
Waarom is voorlezen aan je kind goed om te doen?
•
Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen
•
Voorlezen vergroot de woordenschat en tekstbegrip van een kind.
•
Voorlezen vergroot de liefde voor boeken
•
Voorlezen werkt rustgevend
•
Voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind
•
Voorlezen verhoogt de concentratie
•
als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer zelf gaan lezen

Vergadering Medezeggenschapsraad
Aanstaande maandag wordt de vergadering van de MR op school gehouden in de personeelskamer op de
1e verdieping en begint om 20:00 uur. De agenda is als volgt:
1. Opening en verwelkoming nieuwe MR ouder-leden
2. Notulen vorige vergadering (14-06-2021) / actiepuntenlijst
3. Ingekomen stukken / mededelingen / terugkoppeling OR - GMR
4. Kennismaking
5. Visie samenwerking MR
6. Evaluatie voedingsbeleid
7. Schoolgids 2021/2022
8. Toekomstige huisvesting OBS ’t Hout (voortgang)
9. Rondvraag / Sluiting
PS Vanaf dit schooljaar is Mark Verhees als voorzitter opgevolgd door Philip Mes, Mark blijft wel deelnemen
als lid van de MR.

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
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Marc Boereboom ..........
Jamal Richardson .........
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Fara El Majdoubi...........
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Mierlo-Hout woensdag 22 september 2021
Het herdenkingsmonument Mierlo-Hout bestaat op 22 september 10 jaar.
Mede met het oog op het jubileum zijn er in de afgelopen maanden diverse werkzaamheden verricht aan en
rondom het herdenkingsmonument. Het stichtingsbestuur hoopt uiteraard, dat zoveel mogelijk bezoekers het
eindresultaat van de vernieuwingen, komen aanschouwen.
Ook dit jaar wordt de schooljeugd weer volop betrokken bij de activiteiten. Speciaal, ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan heeft stichting HMMH een ‘Doe-boekje’ samengesteld voor de kinderen van de basisscholen
Mierlo-Hout. De kinderen kunnen enkele leuke prijzen winnen. De verspreiding van dit Doe-boekje vindt plaats
op maandag 20 september. De adoptieschool van dit jaar is OBS ‘t Hout.
Op woensdagochtend 22 september worden de kinderen van de adoptieschool, traditioneel om 9:30u opgehaald met historische militaire voertuigen. Na aankomst bij het monument krijgen de kinderen van Mario Coolen een korte toelichting over de betekenis van de gedenkplek en de locatie. Aansluitend vertrekken zij, wederom in met de colonne en voorzien van Engelse en Nederlandse vlaggetjes richting War Cemetery Mierlo.
Op het ereveld zal Harrie Raaijmakers een rondleiding geven met een toelichting bij de graven van enkele Engelse soldaten. Harrie toont foto’s en vertelt het verhaal van diverse militairen die omkwamen in onze regio
tijdens de oorlog en bevrijding.
Omstreeks 12:00 uur is de karavaan terug in Mierlo-Hout om samen met de kinderen het bevrijdingsvuur in de
Luciakerk op te halen, waarna het wordt overgebracht naar het monument en aldaar zal worden ontstoken.

Het avondprogramma start met een herdenkingsdienst in de St. Luciakerk die wordt voorgegaan door pastoor
Pieter Scheepers. Aanvang 19:00 uur. De dienst
wordt muzikaal opgeluisterd door leden van Gemert
Fire Brigade Pipes & Drums.
Aansluitend om 19:45 uur opent de voorzitter van
de stichting HMMH de bevrijdingsherdenking bij het
‘vernieuwde’ monument dat in de loop van het programma officieel zal worden onthuld door familieleden en nabestaanden van de oorlogsslachtoffers.
Het gilde St. Antonius Abt Mierlo-Hout presenteert
het vendelgebed.
Wijkwethouder Cathalijne Dortmans zal namens
B&W van de gemeente Helmond een toespraak
houden en een krans leggen. Ook het stichtingsbestuur legt een krans namens de inwoners van
Mierlo-Hout en kinderen plaatsen een kaarsje bij
het monument. The Last Post en de Engelse Reveille wordt wederom ten gehore gebracht door Gerben van
der Els, waarna twee minuten stilte in acht worden genomen. Het programma wordt afgesloten met ‘Highland
Cathedral’ gespeeld door Gemert Fire Brigade Pipes & Drums.
Binnen de wegafzetting, direct voor het monument worden voldoende stoelen geplaatst. Ook dit jaar zijn er
weer diverse coaches aanwezig. Er wordt rekening gehouden met de op dat moment geldende basisregels
vanuit het RIVM en bij de coaches kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Danslessen vanaf 2,5 jaar
Aanstaande zondag 19 september zet DANSTIJD haar deuren open tijdens de dag van de
sportclub. Iedereen is tussen 10:00-14:00 uur
van harte welkom!
Bij DANSTIJD kun je terecht voor een breed
scala aan dansstijlen. Vanaf 2,5 jaar kun je al
starten met danslessen. Altijd al ballerina willen
worden? Of zijn jouw dansmoves wat stoerder en
kies je liever voor Hip Hop. Wij bieden voor ieder
wat wils. Dansen doe je samen! We vinden het
belangrijk dat je in een fijne sfeer het beste uit jezelf kan halen. We leren je graag de juiste danstechniek en vinden het belangrijk dat je je op je
plek voelt en gezien wordt tijdens de dansles.
Heel graag ontmoeten we je op 19 september!
Meedoelessen 19 september:
10:30-10:50 uur: Dansfriemels: 2,5-4 jaar
11:15-11:45 uur: Danskriebels: 4-6 jaar
12:30-13:00 uur: Klassiek ballet: 6-10 jaar
13:15-13:45 uur: Show / Musicaldans: 10-14 jaar
Ook voor een kennismaking of vrijblijvende informatie zijn jullie natuurlijk van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Eefje Daum - den Hertog
DANSTIJD

Gezinsvieringen parochie Parochie H. Damiaan de Veuster
In onze parochie zijn op verschillende momenten in het schooljaar gezinsvieringen gepland. Gezinsvieringen
zijn vieringen met speciaal aandacht voor kinderen. Zo zijn er mooie kinderliedjes, wordt het evangelie in begrijpelijke taal gelezen en uitgelegd aan de kinderen. Ook kunnen de kinderen helpen door een voorbede te
lezen of te collecteren samen met de koster of collectanten.

De gezinsvieringen zullen afwisselend in de St. Trudokerk in Stiphout en in de St. Luciakerk in Mierlo-Hout
zijn.
De eerste gezinsviering van dit schooljaar is op zondag 3 oktober in de St. Trudokerk, Dorpsstraat 34, heeft
als thema ‘Franciscus’. Deze heilige leefde in de middeleeuwen en was een echte dierenvriend. Daarom mogen de kinderen allemaal een knuffeldier meenemen. Deze wordt na afloop van de viering door de pastoor
gezegend.
De andere gezinsvieringen zijn op:
Zaterdag 13 november om 19:00 uur in de St. Luciakerk, met als thema: Sint-Maarten
Vrijdag 24 december om 17:00 uur in de St. Luciakerk en de St. Trudokerk. Het thema is: Kerstmis
Zondag 30 januari om 11:00 uur in de St. Trudokerk
Zondag 13 maart om 9:30 uur in de St. Luciakerk met als thema: veertigdagentijd.
Zondag 10 april om 9:30 uur in de St. Luciakerk en om 11:00 uur in de St. Trudokerk, met als thema: Palmpasen.
Vrijdag 15 april om 15:00 uur in de St. Luciakerk. We gedenken dat Goede Vrijdag.
Zaterdag 16 april om 19:00 uur in de St. Luciakerk. We vieren de Verrijzenis van Jezus.
Zaterdag 9 juli om 19:00 uur in de St. Luciakerk. We sluiten het jaar op feestelijke wijze af.

Jeugddisco
Dag jongens en meisjes,
Eindelijk is het dan weer zover, eindelijk mogen we weer de jeugddisco organiseren. En wat zijn wij blij. De
eerste jeugddisco zal zijn op vrijdag 15 oktober 2021 met als thema ‘Helloween’.
Locatie is de hal van OBS ’t Hout, Mahoniehoutstraat 13.
Aanvang is 19:00 uur en einde 21:30 uur. De jeugddisco is toegankelijk voor de kinderen van de groepen 5, 6,
7 en 8.
Natuurlijk heb je ook een discopas nodig en die kun je aanvragen via onderstaand strookje (of een briefje met
deze gegevens). Doe dit samen met twee recente pasfoto’s en € 2,- per pas aanvraag in een gesloten envelop en geef dit af op Kotterlaan 25 Mierlo Hout (Vissenwijk). De pasjes liggen dan klaar bij de entree.
De gegevens die wij nodig hebben zijn :

Aanvraag discopas

Naam:

.................................................................

Geboortedatum:

Adres:

.................................................................

Telefoonnummer *: ..............................................

School:

.................................................................

Groep:

* Let op altijd bereikbaar!!!!!

..............................................

..............................................

