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Startgesprekken voor
alle groepen
Startgesprekken voor
alle groepen
20.00-22.00 GMR
vergadering op OBS
‘t Hout
08.30 Luizen her
controle
Schoolfotograaf
(fleurige kleding)
14.15-15.30
Spreekuur Gezins-en
jongerencoach
20.00 OR
vergadering

Startgesprekken
Komende maandag en dinsdag staan de startgesprekken op de kalender. Een mooie,
nieuwe ontwikkeling in ons proces rondom rapportage. Juist omdat dit nieuw is, gaan we op
een studiemoment evalueren om vervolgens weer een afgewogen stap te kunnen zetten.
Natuurlijk zijn we in de aanloop naar dit moment ook heel benieuwd naar jullie ervaringen en
ideeën als educatief partner. Houd de nieuwsbrief hiervoor goed in de gaten…..

Studiemiddag
Komende woensdagmiddag staat ons eerste studiemoment op de kalender. We gaan ons
als team dan buigen over mooie onderwijskundige ontwikkelingen rondom Cultuur
(muziekonderwijs) en het leren van kinderen.

Informatieavonden
We hebben afgelopen maandag en dinsdag weer onze informatieavonden georganiseerd.
Hoewel we goede avonden hebben gehad, speelt het idee en de wens om het volgend
schooljaar anders aan te pakken. Kernwoorden als laagdrempelig en interactief zijn daarin
van groot belang. Wanneer u mooie ideeën heeft of kansen ziet, stuur dan een mailtje naar:
lindt@obsh.nl zodat we die mee kunnen nemen in ons proces.
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Luizenpluizen
Op woensdag 12 september is er een luizen her
controle. Een vriendelijk verzoek om uw kind op deze
dag geen ingewikkeld kapsel te geven en ook geen gel
en dergelijke in het haar te doen. Dit vergemakkelijkt het
werk van de ouders die de controle doen.

Verkeer
We zien dat het druk is in de straten en op de stoep rondom de school tijdens het halen en
brengen van de kinderen. Helaas brengt dit voor iedereen het nodige ongemak met zich
mee. Denk bijvoorbeeld aan parkeerruimte en voldoende doorgang. We willen u vragen,
vooral tijdens deze drukke momenten, samen zorg te dragen voor een veilige situatie voor
de kinderen rondom onze school.

Schoolfotograaf
Zoals u in de agenda kunt lezen, komt op donderdag 13 september onze schoolfotograaf
portretfoto’s en klassenfoto’s maken. Aansluitend om 15.00u zal zij de gezinsfoto’s maken in
de speelzaal. Als u zich hiervoor heeft opgegeven, dan kunt u zien hoe laat uw kinderen aan
de beurt zijn op het rooster wat bij de hoofdingang hangt vanaf a.s. maandag.
Op deze dag zal onze schoolbibliotheek gesloten zijn.

Tip Gezonde School
Aan het begin van dit schooljaar maken we een gezonde start bij de kleine pauze in de
ochtend. De regel is: alleen fruit en groente. De game Na-aapje van het Voedingscentrum
maakt fruit en groente vet: http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/het-gezondevoorbeeld/na-aapje.aspx

Formulier Actuele gegevens
Vorige week vrijdag heeft u via uw oudste kind het formulier “Actuele gegevens” ontvangen
met het verzoek deze in te vullen en weer in te leveren bij de administratie. Velen van u
hebben al aan dit verzoek voldaan, waarvoor dank!! Mocht u dit formulier nog niet hebben
ingeleverd, wilt u dit dan z.s.m. doen.
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Gezins-en jongerencoach
Iedereen heeft weleens vragen over de opvoeding, de ontwikkeling en het gedrag van
zijn/haar kind. Soms vindt u het antwoord bij de mensen om u heen. En soms wilt u uw vraag
graag stellen aan een deskundige. In dit laatste geval kunt u terecht bij de Gezins-en
jongerencoaches van het de gemeente Helmond. Zij denken met u mee of verwijzen u naar
de plek waar u uw antwoord kunt vinden. De gezins- en jongerencoaches werken met een
frontoffice. U kunt contact met hen opnemen voor een korte vraag, wanneer u begeleiding
wenst te ontvangen van een gezins- en jongerencoach of wanneer u een indicatie nodig
heeft voor uw kind. De frontoffice is elke werkdag tussen 08.30u en 17.00u bereikbaar op het
nummer 14-0492 (optie 2). Ook kunt u met hen mailen via frontofficejeugd@helmond.nl.
Lenneke Roks is vanuit deze frontoffice aan onze school verbonden. Mocht u het prettiger
vinden iemand face-to-face te spreken, dan bent u welkom om bij haar binnen te lopen op
het spreekuur dat ze op onze school houdt. Dit zal zijn op donderdag 13 september van
14.15u tot 15.30u.

Berichtje van een ouder
Onze Yara (gr 7 Olle) heeft meegedaan met een landelijke ontwerpwedstrijd voor turnpakjes.
Nu is haar pakje bij de laatste 10 geëindigd en staat ze momenteel zelfs op de 3e plek.
Het pakje met de meeste likes wint een op maat gemaakt eigen ontwerppakje .
Het liken is belangrijk dat er eerst op de foto geklikt wordt en daarna liken. Zodat ook echt de
originele foto (op rcleotards ) geliked word.
Aangezien de nummer 1 de krant heeft ingeschakeld proberen wij het graag op deze manier.
Alvast bedankt! Groetjes, Ellen v Os.

Uitstapje voor het
weekend
Op 8 en 9 september organiseert
Berkhout Varkens BV voor de 9e
keer het Weekend van het varken.
In de bijgevoegde flyer vindt u meer
informatie.

Bericht van typecursus de Typetuin
Vrijdag 5 oktober om 14.15 uur start de naschoolse typecursus van de Typetuin op onze
school. De typecursus is geschikt voor leerlingen van groep 6 tot en met 8. Wil je je zoon of
dochter inschrijven? Ga dan naar https://www.typetuin.nl/klassikaal. Tot en met 16
september krijg je een korting van 15 euro en betaal je 160 euro i.p.v. 175 euro.
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Vormsel
De informatieavond voor ouders en vormelingen 2018 staat gepland op donderdag 13
september aanstaande om 20.00u in de Sint Luciakerk in Mierlo-Hout. Tijdens deze avond
wordt informatie gegeven over inhoud en praktische zaken. Wij hopen u daar te ontmoeten.
Vorig jaar hebben de kinderen uit Stiphout en de Oranjebuurt voor het eerst het vormsel
ontvangen samen met de kinderen uit Mierlo-Hout. Dit co-project is goed bevallen, juist
omdat de 4 voorbereidingsavonden op de scholen zelf zijn.
Om alvast te noteren in de agenda: zondag 18 november is de Vormselviering in de St.
Luciakerk in Mierlo-Hout om 10.15u. Voor verdere vragen of, suggesties kunt u contact
opnemen met de leden van de werkgroep Vormsel.
Ton Schepens (06-15690059)
Jolanda de Bok (06-51663289)
Patricia Nacinovic (06-52032507)

Informatieavond GGD
GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober een informatieavond voor ouders van
kinderen die problemen hebben met de stoelgang. In de bijlage leest u hier meer over.

Handbaltoernooi
Op donderdag 18 oktober
organiseert
handbalvereniging Swift een
toernooi. Inschrijven kan via
de website van JIBB. Voor
meer informatie zie de flyer
op de prikborden.

Inschrijven Carnaval
Het Bestuur van de Spurriebemmels is alweer begonnen met de organisatie van de
komende carnaval voor de jeugd in Stiphout-Warande. In de bijlage vindt u het
inschrijfformulier en deze zal ook verschijnen in de eerstvolgende uitgave van wijkblad De
Lindenberg.
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