WEEKBRIEF 19
23 januari 2018
MET DEZE WEEK
Informatie van ons Kindcentrum
- Burgemeester Elly Blanksma bezoekt Kindcentrum De Rakt
- Carnavalsinformatie
- Gevraagd!! Oude overhemden
- Aanmelding broertjes en zusjes schooljaar 2018 en 2019
- Nacontrole luizen
- Juf Bertie 40 jaar in het onderwijs
- Studiemiddag team op 25 januari
- Vraag en aanbod t.a.v. huisvesting Rijpelberg
- Ontruimingsoefening
- Samenwerkingsdag team-ouders
- Koningsspelen 2018
Informatie van buiten
- Sporten met Jibb in de carnavalsvakantie

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Donderdag 25 januari: Studiemiddag team. Alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij.
Woensdag 31 januari: Samenwerkingsmiddag ouders-team
Woensdag 31 januari:11.30-12.15 uur Raktiviteit gr. 1-2 Marieke/Carla, gr. 3 Werner, gr. 5-6 Rob
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 23 januari
Groep 7 Veronique/Sherina en groep 8 Job
Woensdag 24 januari
Geen bieb i.v.m. 40 jarige viering juf Bertie
Donderdag 25 januari
Geen bieb i.v.m. studiemiddag
Dinsdag 30 januari
Groep 1-2 Marieke/Carla en gr.1-2 Bertie
Donderdag 1 februari (week 5)
Groep blauw peuters
Dinsdag 6 februari (week 6)
Groep rood peuters
BURGEMEESTER ELLY BLANKSMA BEZOEKT KINDCENTRUM DE RAKT! (nationaal voorleesontbijt)
Groot nieuws! De peuters en kleuters krijgen op woensdagochtend 24 januari belangrijk bezoek! De Burgemeester en
Jeugdburgemeester komen voorlezen uit het boek: 'Sst, de tijger slaapt!'. Dit is ter ere van het nationaal voorleesontbijt.
En…..de naam zegt het al: voorlees'ontbijt. Ter afsluiting krijgen de kinderen een klein broodje en wat lekkers te drinken.
Alvast veel luisterplezier!
CARNAVALSINFORMATIE!!

9 februari
De grootste en
leukste optocht van
de Rijpelberg!

De optocht van KC de Rakt, waar alle kinderen aan meedoen!
Veiligheid staat natuurlijk voorop, daarom zijn wij op zoek naar een aantal mensen dat de optocht zou willen begeleiden.
Denk hierbij aan: brigadiers bij oversteekpunten, mensen die voorop lopen, mensen die achteraanlopen enz.
Aanwezig voor instructie: 09.30u
De optocht start om 09.45u
Verwachte eindtijd is 10.45u
Schrijf je in op digiduif!!
Groetjes, werkgroep carnaval
GEVRAAGD

Oude overhemden om "clownsjassen" te maken. Verzamelpunt bij Bertie.
AANMELDEN BROERTJES EN ZUSJES SCHOOLJAAR 2018 OF 2019
Er zijn misschien nog broertjes of zusjes die in kalenderjaar 2018 of 2019 naar onze school komen en nog niet
aangemeld zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken met juffrouw Helen. Dat zou fijn zijn omdat we de juiste aantallen
kinderen nodig hebben voor nieuwe berekeningen voor de groepen van volgend schooljaar.

NACONTROLE LUIZEN
Gisteren is er weer een nacontrole van luizen geweest. Gelukkig is de school weer bijna “luizenvrij”.
Op één klas na. De ouders van de desbetreffende klas zijn hierover ingelicht. Blijft u vooral uw kind(eren) goed
controleren! Over 2 weken is er weer een nacontrole op school.
JUF BERTIE 40 JAAR IN HET ONDERWIJS! PROFICIAT!!
Juf Bertie viert deze maand haar 40 jarig jubileum in dienst van onze stichting én overheid. Dubbel feest dus!
Dit laten we niet zomaar ongemerkt voorbij gaan. Juf Bertie heeft aangegeven dit het liefst met alle kinderen van het
Kindcentrum te vieren.
Dit gebeurt aanstaande woensdag 24 januari.
Juf Bertie komt naar een speciale voorstelling kijken die voor haar én haar gezin wordt opgevoerd! Wanneer de kinderen
naar huis gaan zullen we met het team nog even samen een lekker gebakje nemen om dit heuglijke feit te vieren!
We wensen haar alvast een hele fijne viering toe namens het gehele personeel!
STUDIEMIDDAG TEAM OP 25 JANUARI
Aanstaande donderdagmiddag zijn alle kinderen om 12.30 uur uit!
Die middag is er voor het team onderwijs een studiemiddag waar o.a. de volgende onderdelen aan bod zullen komen:
Openbaar Onderwijs in De Rijpelberg, evaluatie ontruimingsoefening en een APK training muziekonderwijs.
In de onderbouw wordt apart nog aandacht besteed aan de werklessen en aan het protocol overgang 1-2-3 terwijl in de
bovenbouw de onderwerpen Numicon (ondersteunend rekenmateriaal) en Kurzweil (ondersteuning dyslexie) verder
worden uitgediept.
We wensen de kinderen een fijne middag toe en het team onderwijs een leerzame en inspirerende middag!
VRAAG EN ANTWOORD T.A.V. HUISVESTING RIJPELBERG
N.a.v. de eerdere berichtgeving over huisvesting van scholen en Kindcentrum in De Rijpelberg heeft er een aantal
gesprekken plaatsgevonden met ouders.
Een van onze ouders gaf ons de tip om in de weekbrief de gemeenschappelijke deler uit deze gesprekken op te nemen.
Waarschijnlijk hebben meer mensen dezelfde vragen en zullen de antwoorden zorgen voor nog meer transparantie. Een
prima tip die we dan ook meteen oppakken.
Vraag:
Wat zijn precies de argumenten waarom er niet wordt gekozen voor renovatie van het huidige gebouw?
Antwoord: De werkgroep heeft hiervoor de volgende argumenten:
1.
De huidige twee gebouwen voldoen niet qua ontwerp en inrichting, de lokalen zijn te klein en de ruimtes
onvoldoende geschikt.
2.
De kosten voor renovatie en benodigde uitbreiding zijn te hoog.

3.
4.
5.
6.

De gebouwen hebben geen toekomstperspectief.
De gebouwen voldoen niet aan de huidige en toekomstige normen voor duurzaamheid, binnenklimaat en
energiebeheer.
De verkeerssituatie is onvoldoende veilig en kan niet worden opgelost voor met name De Rakt.
De huidige gebouwen zetten onze kinderen nu en in de toekomst op achterstand doordat modern onderwijs niet
mogelijk is.

Vraag:
Zitten er op De Rakt niet veel minder kinderen met verschillende nationaliteiten dan op de Straap?
Antwoord: Zowel de Rakt als de Straap hebben met name in de groepen 1 t/m 6 een redelijke afspiegeling van de
populatie in de wijk. Op beide scholen zitten kinderen met 9 verschillende nationaliteiten. In de onderbouw zitten minder
verschillende nationaliteiten op beide scholen. Daar zitten vooral kinderen met een Nederlandse en Poolse nationaliteit.
Vraag;
Antwoord;

Wanneer valt er een definitieve keuze hoe het openbaar onderwijs vorm gegeven wordt in de toekomst op
De Rijpelberg?
We streven ernaar om rond de zomervakantie een definitieve keuze te hebben gemaakt.

De komende periode zullen we af en toe enkele vragen uit de gesprekken met ouders beantwoorden in deze weekbrief.
ONTRUIMINGSOEFENING
Afgelopen week heeft er weer een ontruimingsoefening plaatsgevonden voor het gehele Kindcentrum.
Deze oefening is onderdeel van ons veiligheidsplan en het beleid dat er op jaarbasis enkele keren een oefening
gehouden wordt.
Deze keer hebben we een veiligheidsexpert van Spring Kinderopvang uitgenodigd om kritisch te kijken naar de oefening
en ons feedback daarop te geven.
Aanstaande donderdag tijdens de studiemiddag zullen we intern met het personeel nog evalueren en deze input
meenemen bij de herhalingscursussen die in maart gepland staan.
De expert heeft met de leiding van het Kindcentrum al geëvalueerd en heeft los van de supersnelle ontruiming enkele tips
gegeven waarop we een volgende keer nog beter kunnen handelen in geval van een noodsituatie. Die tips nemen we
mee in onze ontruimingsprocedure.
De evaluatie wordt ook teruggekoppeld naar de MR tijdens de volgende vergadering.
SAMENWERKINGSDAG
U kunt zich nog steeds aanmelden voor de samenwerkingsdag tussen team en ouders die gehouden wordt op
woensdagmiddag 31 januari aanstaande. U kunt zich aanmelden via Digiduif of uw deelname melden bij de leerkracht.
Indien u opvang nodig heeft graag tijdig melden zodat we hier rekening mee kunnen houden!
Graag tot ziens op deze belangrijke bijeenkomst voor ouders en team! (Informatie over de inhoud van dit programma
staat in de vorige weekbrief)
KONINGSSPELEN 2018
Het is nog ver weg, maar ook dit jaar vieren wij op KC de Rakt de verjaardag
van onze koning. Dit vieren wij op:
Vrijdag 20 april 2018

Vorig jaar waren de Koningsspelen een succes, vandaar dat we dit jaar kiezen voor dezelfde opzet: groep 1 t/m 4 spelen
een Zweedsloopspel en groep 5 t/m 8 spelen verschillende spelletjes op het voetbal terrein van Rood-Wit.
Voor beide activiteiten zoeken wij veel hulpouders.
Schrijf je in op digiduif!
Alvast bedankt!!

Informatie van buiten

Sport jij ook mee in de carnavalsvakantie?
Heb jij nog energie over na alle drukte van de carnaval? Dan hoef je de rest van de carnavalsvakantie echt
niet stil te zitten, want in deze vakantie heb je de kans om mee te doen aan te gekke, maar ook vette en
nieuwe activiteiten!
Wist jij dat het zwaard bij schermen een degen heet?
Wist jij dat je voor snowboarden of skiën niet eens naar het buitenland hoeft?
Wist jij dat er in Helmond een hal is die vol met tafeltennistafels staat?
Dit zijn maar enkele unieke voorbeelden van activiteiten die we jullie aan kunnen bieden tijdens de
laatste drie dagen van de vakantie! Onze JIBB’ers zien jullie graag terug tijdens deze activiteiten en wie
weet kom jij de JIBB’er van jouw school ook wel tegen in de sneeuw of op de dansvloer….
Geef je snel op via www.jibbhelmond.nl. Aanmelden kan van 22 januari t/m woensdag 7 februari.
VOL=VOL!

