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12 okt

10.30 MOV Sponsorloop
12.15-12.45 Spreekuur
Logopedie
14.15-15.30 Spreekuur Gezinsen jongerencoach
Podiumtijd
14.15-15.15 Typecursus

Activiteiten Cacaofabriek & OBSH
In de herfstvakantie worden er allerlei activiteiten
gehouden rondom het thema “Starwars”. Zo kan je
een film kijken, schilderen en nog veel meer.
Kinderen van onze school mogen gratis gebruik
maken van dit aanbod. Meneer Marvin is ook van
de partij! Wil je meedoen, meldt je dan aan via
info@cacaofabriek.nl. Zie de bijlage voor meer
informatie.

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 10 oktober om 12.15u in het High/level lokaal (links
van het lokaal van juf Annemiek). 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
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Sponsorloop 2018
Ook dit jaar zal op 10 oktober weer de jaarlijkse sponsorloop plaatsvinden. Kinderen van de
Wilhelminaschool, De Lindt en de Trudo lopen vanuit de school naar het Carat-paviljoen in
de Warande. Daar is een interactief optreden van een Afrikaanse danser waaraan alle
kinderen mee kunnen doen. In de weken voor de sponsorloop gaan de kinderen sponsoren
zoeken. Dus misschien komen zij ook bij u aan de deur.
Dit jaar hebben we weer een geweldig project namelijk:
Voor een school in Kenia, 220 kilometer van de hoofdstad Nairobi waar nu geen goede
watervoorziening is, willen de kinderen van de Wilhelminaschool, De Lindt en de Trudo
aangevuld met gelden vanuit de Stg. MOV een nieuwe waterput aanleggen die op zonnenenergie en op elektriciteit pompt. Hierdoor kan de school, maar ook de mensen die daar in
de buurt wonen en hun vee, beschikken over veilig drinkwater. De kosten van dit project
bedragen ruim € 15.000,--.Wij hopen dat als de kinderen aan u vragen om sponsoring dat u
hen wilt ondersteunen. Namens de kinderen en de kinderen in Kenia en de Stg. MOV bij
voorbaat hartelijk dank voor uw ondersteuning.
Stg. MOV Stiphout.

Schoolfoto’s
De schoolfoto’s zijn klaar en a.s. woensdag krijgen alle
kinderen een inlogkaartje mee naar huis. Hiermee kunnen
de foto’s vanuit een beveiligde omgeving besteld worden.

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 11 oktober van 14.15u
tot 15.30u in het High/level lokaal (links van het lokaal van juf Annemiek)
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---------------Informatie vanuit onze partners---------------

Cursussen
De Zorgboog biedt interessante en leerzame cursussen aan voor jonge ouders. In de bijlage
leest u hier meer over.
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