
 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

 
 

 

Alternatief schoolreis 
Korte herhaling artikel ’t Vaandel 37. 
 
Groepen 1/2, 2/3 en 5-6 op dinsdag 6 juli. 
Groepen 3,4,7 en 8 op donderdag 8 juli.  
Voor beide dagen gelden gewoon de normale schooltijden.  
 
We gaan die dagen aan de slag met echte professoren en techniek. (MAD SCIENCE)  
KIJKEN, LUISTEREN  maar zeker ook DOEN!! We blijven  allemaal in de eigen klas. Natuurlijk is er die dag iets lekkers 
voor jullie en mogen jullie zelf een feestlunch en een lekker tussendoortje meenemen.  
 
Op 6 juli hoeven de kinderen van de groepen 3,4,7 en 8  GEEN lunch mee te nemen. Dan komt er namelijk een 
frietkar op school en krijgen de kinderen  een lekker frietje met een snack.   
Dit geldt ook voor de groepen 1/2 , 2/3 en 5-6 op 8 juli. 
 

Oproep vanuit de Bibliotheek op School: 
De zomervakantie nadert. Helaas hebben we vanwege de geldende 
coronamaatregelen geen gebruik meer kunnen maken van de 
bibliotheken op onze school. We hopen dat dit in het nieuwe schooljaar 
wel snel mogelijk wordt en dat we iedereen weer kunnen verwelkomen 
om in de BoS boeken te lenen. Om de bibliotheken hiervoor in orde te 
maken, vragen wij iedereen om alle biebboeken die eventueel nog thuis 
in het bezit zijn, vóór maandag 12 juli a.s. in te leveren in de inleverkisten van de bibliotheek op school. De 
vrijwilligers van de BoS kunnen dan alle boeken weer innemen en zorgen dat alles voor het nieuwe schooljaar weer 
klaarstaat voor gebruik. Niet ingeleverde boeken zullen door Bibliotheek Helmond-Peel uiteindelijk in rekening 
worden gebracht.  
 

Broer/zus foto’s mededeling vanuit de fotograaf  
De schoolfotograaf wil de ouders de gelegenheid geven om toch een broer/zus foto te laten 
makenZe hebben speciaal hiervoor ruimtes gehuurd in een fotostudio. 
In deze ruimtes maken ze, in tijdsblokken van 5 minuten, de broer/zus foto.Dit jaar geven ze jullie 
de mogelijkheid om de broer/zus foto te laten maken op de volgende locaties:Woensdagmiddag 
14 Juli  13:00u – 17:00u in Tilburg 
Woensdagmiddag 14 Juli  13:00u – 17:00u in Veldhoven 
Je kunt de afspraak hiervoor alleen via de website inplannen van de schoolfotograaf onderaan de pagina kunt u de 
afspraak inplannen. 
www.kiekschoolfoto.nl  
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Belangrijke mededeling 
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http://www.kiekschoolfoto.nl/


 

Hoe werkt het? 
* Vul  de gegevens in, kies de locatie & selecteer het gewenste tijdstip. 
* Je komt zo kort mogelijk voor het aangegeven tijdstip naar onze studio toe, laat de broer/zus foto maken en  
   verlaat zo snel mogelijk weer het pand via de aangegeven route. 
* We maken echt alleen broer/zus foto’s, geen extra foto’s of portretfoto’s. 
* Ga vervolgens akkoord. 
* Het adres van de fotostudio sturen we via de bevestigingsmail toe. 
* Binnen 2 weken nadat we deze foto’s hebben gemaakt, sturen we je via het opgegeven e-mailadres, de  
   inloggegevens toe waarmee je de foto’s kunt bekijken en bestellen. 

 

Kidsrun 
Hardlopen is gaaf! Kinderen zijn dan ook vaak dol op rennen. 
Speciaal voor deze kids organiseren wij tijdens de Halve van 
Helmond een Kidsrun.  

 
De Kidsrun is voor kinderen van 5 t/m 12 jaar en vindt plaats 
op zaterdagavond 17 juli op de atletiekbaan van de Helmondse 
Atletiek Club (H.A.C.). Meedoen, sportief bezig zijn en plezier hebben 
staan centraal.  

 
Alle kinderen ontvangen een medaille! 

 
Dus, trek je sportschoenen aan en kom op 17 juli naar de atletiekbaan van H.A.C. op het Molenven in Stiphout. En 
neem je broer, zus, vriendjes, neefjes en nichtjes mee! 

 
Klik hier om je in te schrijven. We zien je daar! 

 
Met sportieve groet,  
Halve van Helmond & Jibb+ 

 
 
 
 

Juli in het Annatheater 
Film Jeugdtheaterschool Annatheater. 
Yasmin Kevser, oud-leerling van onze Jeugdtheaterschool en leerling van de 
Willem de Kooning Academie in Rotterdam, heeft een prachtige film gemaakt 
voor onze Jeugdtheaterschool.  
Te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=9Bjmr4QchYI&t=9s. 
 
 “Anna Presenteert” op 17 en 18 juli  
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting van het cursusjaar 
2020/2021 “Anna Presenteert”. Leerlingen spelen een toneelstuk waarin ze laten 
zien wat ze kunnen na het volgen van een cursus acteren in het Annatheater. 
Er worden de volgende voorstellingen gespeeld: de sprookjes Roodkapje, 
Doornroosje en De Gelaarsde Kat. De jongerengroep speelt “De Regels Van Anna” geïnspireerd op de serie “De Regels 
van Floor”. 
Voor het volledige programma: www.annatheater.nl  
Verwacht: Anna Producties speelt in oktober: ASSEPOESTER!  
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het Station Helmond. Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
info@annatheater.nl - www.annatheater.nl 

 

 

 
 

https://www.halvevanhelmond.nl/informatie/kidsrun-scholierenloop/
http://www.annatheater.n/

