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Een goed signaal
Gisteren heeft het primair onderwijs
massaal gestaakt. Ruim 90% van alle
basisscholen in Nederland had de deuren
gesloten!! Naast de manifestatie in Den
Haag was er ook o.a. een manifestatie in
Helmond. Deze werd georganiseerd door
Hans Fuchs, directeur bestuurder van
onze openbare basisscholen.

Ongeveer 300 leerkrachten van de diverse
besturen waren aanwezig.
Gelukkig belooft politiek Den Haag al met
wat geld over de brug te komen. Daarmee
willen we de werkdruk gaan verlagen,
daarmee kunnen we meer professionals
gaan inzetten om meer constante kwaliteit
te bieden voor uw kind(eren). Fijn dat er
zoveel begrip is voor onze acties voor
onderwijs in Stiphout, in Helmond, in
Nederland. Dank-je-wel.
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Op 25 oktober brengen de groepen 7/8
een bezoek aan de Dutch Designweek in
Tongelre (Eindhoven). Voorgaande jaren
was dit bezoek een groot succes.
We hebben hiervoor vervoer nodig. Zijn er
ouders die ons kunnen vervoeren?
Uiteraard mogen jullie bij dit bezoek
aanwezig blijven.
We vertrekken op 10.00u op school en zijn
om 12.30u weer terug.

Ouders groep 8
Net als andere jaren organiseren de VO
scholen ook dit jaar weer
voorlichtingsavonden speciaal bedoelt
voor de ouders van groep 8.
We willen deze data alvast met u delen.
Nadere informatie volgt nog.
Overzicht voorlichtingsavonden VO
Vakcollege

7 & 9 november

Praktijkschool
Helmond

14 november

Dr Knippenberg
College

13 & 16 november

Carolus Borromeus
College

11 & 13 december

Jan van Brabant
College, vestiging
Molenstraat

21 & 23 november

Jan van Brabant
College, vestiging
Deltaweg

27 & 29 november
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Logopedie Spreekuur
Tijdens de informatiebijeenkomst aan het
begin van dit schooljaar is aangegeven dat
er een paar keer per jaar een
inloopspreekuur logopedie plaats zal
vinden. Het komende inloopspreekuur zal
zijn op woensdag 11 oktober om 12.15u in
de bibliotheek. Tijdens dit spreekuur kunt
u terecht met al uw vragen op het gebied
van spraak, taal, stem, ademhaling,
gehoor, lees- en spellingsproblemen,
afwijkende mondgewoonten of eventuele
slikklachten. Kom gerust vrijblijvend langs.
Ymke Meeuwsen-Teeven,
Logopedist en dyslexiebehandelaar,
Logopediepraktijk Stiphout.
www.logopediepraktijkstiphout.nl

Extra schoolbezoek
groep 8
Op donderdag 30 november gaan we op
schoolbezoek naar het Commanderij
College in Laarbeek. Ook hiervoor vragen
wij begeleiding. De intekenlijsten hangen
nog steeds in de hal.

Schoolfotograaf
Op maandag 30 oktober komt de
schoolfotograaf en zij zal ook weer
gezinsfoto’s maken. Wilt u een foto van uw
kinderen dan kunt u zich hiervoor
aanmelden tot maandag 23 oktober door
een mail te sturen naar
karenvandriel@obsh.nl met daarin de
namen van uw kinderen, in welke groep ze
zitten (bijv. Therris2 of Annemiek5) en of
ze bij de naschoolse opvang verblijven.

Vrijdag podiumtijd:
welkom allemaal
Dit schooljaar hebben we afgesproken dat
elke vrijdag voor een vakantie podiumtijd
staat. Dat betekent dat iedere groep een
optreden verzorgt voor alle kinderen van
de school.
We starten met podiumtijd om 11:00u. We
gaan samen deze 1e periode van het
schooljaar afsluiten.
Alle ouders, opa’s en oma’s zijn welkom bij
die optredens. Leuk en gezellig om samen
te kijken en te luisteren naar de kinderen
en hun optredens.
Aandachtspunt: alle groepen zitten in de
hal. De overige plekken zijn beschikbaar
voor publiek. We hopen dat iedereen een
plekje vindt, want vol=vol……..

Viering St Trudokerk
Op 4 oktober is het dierendag, de dag van
de Heilige Franciscus, en wij willen die
dag graag met jullie samen vieren op
zondag 8 oktober om 09.00u in de St.
Trudo kerk in Stiphout.
Het word een mooie viering die ongeveer
een half uur duurt. Je mag allemaal je
liefste dieren knuffel meenemen.
Kom je ook??
Als je een stukje wilt lezen die dag mag je
je opgeven via mijn telefoonnummer 0639241308
Groetjes Linda van de Laar
Werkgroep gezinsvieringen.

Lezing CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft
op 25 oktober een lezing “De kracht van
positief opvoeden”. Voor meer info zie de
folder op de prikborden.
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