Vlierpraatjes 02. 24-09-2020
Mededelingen van de school

Beste ouders/verzorgers,
In de activiteitenkalender staat de datum einde meivakantie niet correct.
De vakantievelden staan wel goed ingekleurd alleen de tekst einde
meivakantie staat bij de verkeerde datum. Deze moet niet 7 mei maar
14 mei zijn.

E-Waste race
Onze school doet dit jaar ook weer mee met de E-waste race.
U kunt nog t/m 1 oktober uw elektrische apparaten op school inleveren.
De E-waste Race werkt samen met lokale gemeenten, lokale
afvalbedrijven en Weee Nederland. De e-waste die ingezameld wordt op
scholen, gaat door deze partijen op een juiste manier afgevoerd en
gerecycled worden.

Toestemming beeld- en videomateriaal
U heeft allemaal moeten tekenen of u toestemming geeft voor het
gebruiken van beeld- en videomateriaal. In het kader van de wet op de
privacy (AVG) zijn we verplicht om hier aandacht aan te blijven geven.
De meeste ouders hebben dit formulier ingevuld. Aan ouders van
leerlingen waarvan dit formulier niet in het dossier aanwezig is, hebben
we dit digitaal toegestuurd met de vraag dit alsnog in te vullen.
Aan alle andere ouders willen we vragen of er wijzigingen zijn. Kortom,
bent u het nog steeds eens met de keuze die u vorig jaar gemaakt heeft,
dan hoeft u niets te doen. Mocht u hier nog verandering in willen
aanbrengen dan kunt u dit kenbaar maken bij de directie.

ALSJEBLIEFT, HIER IS JE BVL VIGNET!
Gefeliciteerd! Je behoudt het BVLLabel en het niveau voor dit
schooljaar is brons, zilver of goud.
Met dit vignet kun je op de website
en richting gemeente
communiceren dat je het BVL-Label
(nog steeds) hebt.
Is dit de eerste keer voor de
school? Dan volgt nog een officiële
beoordeling en uitreiking door de
BVL-auditors. Het BVL-team neemt
contact met je school op.

Wij zijn jarig in oktober…..van harte
gefeliciteerd!

01-10
02-10
02-10
03-10
07-10
08-10
12-10
15-10

Keano Visser gr. 4-A
Juul van Leeuwen gr. 7-A
Haeley Melaan gr. 7-A
Safouane Tacheu gr. 8-A
Senna Duymelinck gr. 8-A
Sem van den Eijnden gr. 8-A
Jarno Spoor gr. 5-A
Teun de Groot gr. 8-A

18-10
21-10
22-10
28-10
29-10
30-10
31-10

Fleur Konings gr. 4-B/5-B
Mees Essers gr. 7-A
Djemi Manders gr. 2-B/3-B
Marcel Klimek gr. 5-A
Ayisha Hendriks gr. 1-A/2-A
Vinz Nijssen gr. 2-B/3-B
Luuk Wijn gr. 7-A

Extern
In deze rubriek plaatsen wij teksten die naar school gestuurd zijn, met het verzoek deze op te nemen in de Vlierpraatjes. De
school draagt geen verantwoording voor eventuele fouten die hierin staan.

VAKANTIETIP:
KINDERFESTIVALS IN HET SPEELHUIS EN DE CACAOFABRIEK
Nog op zoek naar leuke plannen voor de herfstvakantie? Voor de kleinste cultuurfanaten is
er dit najaar van alles te beleven in Het Speelhuis en De Cacaofabriek. De stoerste helden
en schattigste fantasiefiguren komen naar het Helmondse theater. Tuinieren met Slagwerk
(6+), Brandweerman Sam Live (2+), Lepeltje Lepeltje (4+), Belle en het Beest (4+) en
Poppentheater op Zondag (3+). De Cacaofabriek rolt in diezelfde week – van 17 t/m 25
oktober – de loper uit voor nieuwsgierige neuzen. Tijdens het KinderFilmFestival kunnen
jonge filmfreaks voor een klein prijsje naar zowel klassiekers als bijzondere titels. Met een
zakje chips en glaasje fris is het feest compleet.
THEATER IN EEN REUZENRAD
In een 18 meter hoog reuzenrad luister je met een koptelefoon op je hoofd naar het verhaal
van Radman. Wat doet die mevrouw van nummer 60 in de straat met die gekke naam elke
ochtend? Wat is er aan de hand met de bomen in het parkje om de hoek? En hoe smaken
wolken eigenlijk? Maak van vrijdag 2 t/m zondag 4 oktober een avontuurlijk ritje in het
reuzenrad. Daarnaast is er speciaal voor kinderen een draaimolen. Kortom: een leuk uitje
voor de hele familie!

Voorstelling “Antigone” in het Annatheater!
Gratis voor kinderen en jongeren!
Wie zou haar leven geven voor haar idealen? Antigone! Ze zegt nee
tegen de wetten van haar land en tegen de macht van haar oom: koning
Kreon.
Ieder jaar wordt in het Annatheater een prachtig toneelstuk door
jongeren gemaakt. Deze stukken staan al jaren bekend om hun hoge
spelniveau en de vlotte, moderne stijl.
Dit jaar spelen we van 3 t/m 11 oktober 2020 de Griekse tragedie
Antigone. Op deze speeldata is de entree gratis voor kinderen en
jongeren dankzij een bijdrage van de Gemeente Helmond en de
provincie Noord Brabant.
Antigone is een klassieke tragedie van de dichter Sophocles (496 v.Chr.
– 406 v.Chr.), één van de grootste schrijvers van zijn tijd. Antigone,
“geboren om tegen te zijn”, is ongetwijfeld één van de beroemdste
toneelstukken ooit. Dit is je kans om kennis met haar te maken!
Een spannende voorstelling geschikt voor kinderen van de bovenbouw.
Reacties op onze laatste voorstelling “Yvonne, Prinses van Bourgondië”:
"Wethouder Antoinette Maas: "Wat een leuke, originele voorstelling! Erg
goed gespeeld en een prachtig decor!"
John van der Sanden, regisseur, schrijver: "Alles klopt in deze
voorstelling: spel van zeer hoog niveau, prachtig decor, origineel en
oorspronkelijk, ontroerend en voor de zoveelste keer weer het bewijs dat
het Annatheater de mooiste voorstellingen maakt in de hele wijde
omgeving.”
regie Lavínia Freitas Vale Germano
spel: Noémi van Asten, Pepijn van den Berg, Rubén Fernando Vargas
Domínguez, Bart de Groot, Eva van Hemert, Babette van Leeuwen, Tara
Matic, Enna Miličević,
Mosa Veldhuizen,
data zaterdag 3, zondag 4, vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 oktober
2020, tijden vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur entree
kinderen/jongeren tot 18 jaar gratis, volwassenen € 10,00 kaarten
www.annatheater.nl informatie kaartverkoop 06-28104333

Agenda
30-09-2020

Opening KinderBoekenWeek (3 weken)

01-10-2020
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