WEEKBRIEF 23
27 februari 2018
MET DEZE WEEK
Informatie van ons Kindcentrum
- Vader van meneer Job overleden
- Intensieve taalklas
- Vervangingen groep 3 en groep 1-2
- Schoolfotograaf
- Laatste stagedag Appie
Informatie van buiten
- Bericht van typecursus Typetuin
- Rijpelberg on ice
- Hoe overleef ik mijn Puber

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 27 februari: 10-minutengesprekken gr. 1 t/m 7
Maandag 5 maart: Schoolfotograaf voor (maandag) peuters en groep 1 t/m 8
Woensdag 7 maart: Studiedag team. Alle kinderen groep 1 t/m 8 vrij
Dinsdag 13 maart: Schoolfotograaf voor (dinsdag) peuters
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 27 februari
Gr. 1-2 Marieke/Carla
Woensdag 28 februari
Gr. 1-2 Bertie
Donderdag 1 maart
Gr. 1-2 Ingrid/Chantal
Dinsdag 6 maart
Gr. 3 Werner
Donderdag 1 maart (week 9)
Groep blauw peuters
Dinsdag 6 februari (week 10)
Groep rood peuters
VADER VAN MENEER JOB OVERLEDEN
Vorige week vrijdag kregen wij het verdrietige nieuws dat de vader van meneer Job is overleden.
Wij wensen hem en zijn familie namens het hele team heel veel sterkte toe in deze moeilijk periode!
Juffrouw Karin heeft vorige week een dag in groep 8 vervangen en de andere dagen zijn tot nu toe vervangen
door juf Evi.
Fijn dat we met deze bekende gezichten voor de kinderen de situatie op kunnen vangen.
INTENSIEVE TAALKLAS
Zoals u in een eerdere weekbrief heeft kunnen lezen gaan we op ons Kindcentrum van start met de intensieve taalklas.
In de intensieve taalklas krijgen leerlingen van de groepen 1-2 en 3 met een niet-Nederlandse achtergrond, die
beschikken over een beperkte taalvaardigheid, gedurende dit schooljaar extra taalonderwijs.
We zijn heel blij u te kunnen mededelen dat juf Chantal en Juf Ingrid de taalklas gaan draaien. Juf Chantal op maandagen woensdagochtend en juf Ingrid op donderdagochtend. De taalklas zal plaatsvinden op maandag, woensdag en
donderdagochtend van 9.00 uur tot 11.45 uur.
De intensieve taalklas zal gaan starten op maandag 12 maart en loopt in deze vorm tot aan de zomervakantie. Daarna
vindt er een evaluatie plaats en gaan we bekijken hoe we verder gaan met deze voorziening in het volgend schooljaar.

VERVANGINGEN IN GROEP 3 EN 1-2 I.V.M. DE INTENSIEVE TAALKLAS
Vorige week is met de ouders van de groep van juf Bertie en van meneer Werner de naam van een vervangster
gecommuniceerd, die tot de zomervakantie taken in die groepen zou waarnemen.
Ouders van betreffende groepen zijn hierover nog apart geïnformeerd. De genoemde vervangster heeft zich helaas om
persoonlijke redenen teruggetrokken waardoor we deze en volgende week, éénmalig in beide groepen juf Shiwanie in
kunnen zetten als vervangster.
Vanaf 14 maart zal deze taak tot aan de zomervakantie overgenomen worden door juf José Veldwijk.
SCHOOLFOTOGRAAF
Op maandag 5 maart komt de fotograaf bij ons op het Kindcentrum. Die dag worden er van de peuters (maandaggroep)
en kinderen van groep 1 t/m 8 groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. Na schooltijd, om 14.45 uur bent u in de
gelegenheid om uw kinderen samen op de foto te laten zetten.
Op dinsdag 13 maart komt de fotograaf voor de dinsdag-peutergroep (ochtend en middag). En voor kinderen die op 5
maart ziek of afwezig waren.
De ov heeft gekozen voor een portretfoto met kistjes en voor een blauwe achtergrond.
Zo kunt u al rekening houden met de kleding die uw kind(eren) die dag dragen.

LAATSTE STAGEDAG APPIE OP WOENSDAG 28 FEBRUARI
Afgelopen drie maanden heeft Abdulrahman Alsbaei, oftewel meneer Appie, stage gelopen bij meneer Sjef op dinsdagen
en woensdagen.
Hij heeft naast de conciërgetaken ook zijn voetbalkunsten met de kinderen gedeeld en zelfs een aantal lessen samen
met meneer Job aan groep 8 gegeven.
Appie sluit zijn stage op De Rakt af en zal de komende periode stage gaan lopen op het Jan van Brabantcollege aan de
Deltaweg.
Wij bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij zijn volgende stageplek, bij zijn verdere opleiding en
natuurlijk op het voetbalveld!
Heb je al een handtekening van hem, want wie weet horen we nog veel van dit talent?!
Veel succes Appie!

Informatie van buiten
Typecursus Typetuin: Goed nieuws! WE KOMEN ERAAN
We hebben voldoende aanmeldingen om van start te kunnen gaan met de typecursus! En wel op woensdag
14 maart om 12:45uur.
De ouders die hun kind hebben ingeschreven zijn direct op de hoogte gebracht dat de cursus doorgaat!
Inschrijven is nog steeds mogelijk, want er is nog plaats in de groep.

