WEEKBRIEF 24
6 maart 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Luizencontrole
- Melding Roodvonk bij ons Kindcentrum
- Hulp gezocht bij Koningsspelen
- MR oproep deelname huisvesting Rijpelberg
- Schoolvoetbal Helmond
Informatie van buitenaf
- Bewegen met Peuters
- Gemeenteraadsverkiezingen in de Brem
- Uitnodiging poolse middag in bibliotheek Helmond

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Woensdag 7 maart: Studiedag team. Alle kinderen groep 1 t/m 8 vrij
Dinsdag 13 maart: Schoolfotograaf voor (dinsdag) peuters
19 t/m 21 maart: fietskeuring gr. 7
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 6 maart
Gr. 3 Werner
Woensdag 7 maart
Studiedag, geen uitleen
Donderdag 8 maart
Gr. 5 Miranda/Karin en Gr.. 4 Karin/Moniek
Dinsdag 13 maart
Gr. 8 Job
Donderdag 15 maart (week 11)
Groep blauw peuters
Dinsdag 6 maart (week 10)
Groep rood peuters
LUIZENCONTROLE
Vandaag zijn alle kinderen weer gecontroleerd op luizen. Gelukkig wordt het minder, hoewel er toch in 2 groepen luizen
zijn geconstateerd. De ouders van de betreffende groepen zijn hierover ingelicht.
Blijft u uw kind(eren) thuis vooral goed nakijken! Over 2 weken is er weer een nacontrole op school.
GISTEREN IS ER BIJ ONS KINDCENTRUM EEN MELDING VAN ROODVONK BINNEN GEKOMEN
Hieronder wat korte informatie voor u als ouders en verzorgers zodat u extra kunt letten op eventuele klachten van
roodvonk bij uw kind. Wij informeren u om te voorkomen dat er verwarring ontstaat omtrent het wel of niet thuishouden
van kinderen.
Wat is roodvonk?:







Roodvonk is een kinderziekte met koorts, keelpijn en een rode, ruwe huiduitslag.
Bij kinderen tussen 3 en 8 jaar komt roodvonk het meest voor.
Geef uw kind regelmatig een slokje koud water.
Eventueel paracetamol tegen de pijn.
Uw kind mag naar buiten en school/het kinderdagverblijf als het zich goed voelt.
De verschijnselen gaan vanzelf over, meestal binnen 7 tot 10 dagen.

Hoe kunt u roodvonk krijgen?
De bacterie zit in de neus en keel van iemand die besmet is. Veel mensen dragen de bacterie bij zich zonder er ziek van
te worden. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze
druppeltjes inademen en besmet raken.
Wie kan roodvonk krijgen?
Iedereen kan roodvonk krijgen. Roodvonk komt het meeste voor bij kinderen van 3 tot 8 jaar oud.
Wat kunt u doen om roodvonk te voorkomen?
Er is geen inenting om de ziekte te voorkomen.
Is roodvonk te behandelen?
Roodvonk gaat vanzelf over. Soms besluit een arts toch medicijnen te geven.
Kan iemand met roodvonk naar een Kindcentrum, school of werk?
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar een Kindcentrum of school. Roodvonk is al besmettelijk voordat
iemand vlekjes krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden.
Heeft uw kind roodvonk? Vertel het dan aan de pedagogisch medewerker of de leerkracht van uw kind .
HULP GEZOCHT BIJ KONINGSSPELEN OP VRIJDAG 20 APRIL VOOR PEUTERS T/M GROEP 8
We zijn op dit moment volop bezig met het zoeken van hulpouders zodat we samen
met het team en alle kinderen een echt sportieve feestdag van de Koningsspelen
kunnen gaan maken!
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan sporten op het grote sportveld samen met
de kinderen van de andere scholen uit Rijpelberg.
Hiervoor zoeken we ouders die eventueel mee kunnen opbouwen of afbreken, die
een groepje kinderen willen begeleiden, of hulp willen bieden bij een van de vele
spelletjes op het veld.
1. opbouwen van het terrein (rond 07.30u)
2. begeleiden en meelopen met een groepje (8.30u tot 12.00u)
3. uitleg en begeleiden spel (8.30u tot 12.00u)
4. opruimen en afbreken terrein (rond 12.00u)
Voor de kinderen uit de peutergroepen en groepen 1 t/m 4 is er ín en rond het schoolgebouw tussen 10.00 en 12.15 uur
een Zweeds loopspel. We hebben ouders nodig die met kleine groepjes kinderen in het gebouw leuke opdrachten gaan
uitvoeren. Ook ouders die kunnen helpen bij het schillen van fruit of drinken inschenken zijn van harte welkom!
U kunt zich aanmelden via Digiduif of via de grote inschrijflijsten die bij de deuren hangen.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
MR OPROEP VOOR DEELNAME IN WERKGROEP HUISVESTING SCHOLEN RIJPELBERG
Vorige week dinsdag heeft u namens de MR allemaal een brief ontvangen met daarin informatie m.b.t. de samen te
stellen werkgroep die de komende periode samen uitspraken gaat doen over de toekomstige school/ scholen/
Kindcentrum in De Rijpelberg.
Wat voor een school/scholen moet(en) dit zijn? Wat is belangrijk? Wat is nodig voor de kinderen en hun ouders?
De vorige werkgroep heeft hierover al richtinggevende uitspraken gedaan. Deze richting moet verder worden ingevuld.
Hiervoor wordt een volgende werkgroep samengesteld bestaande uit zowel teamleden als ouders.
De MR van KC De Rakt wil u als ouder in de gelegenheid stellen om zitting te nemen in deze werkgroep. Er kunnen
namens de Rakt twee ouders deelnemen. U kunt zich hiervoor beschikbaar stellen.
Data waarop de werkgroep bij elkaar komt;
 14 maart
 4 april
 9 mei
 30 mei
Steeds van 14.00 tot 16.00 uur!

Bij meer dan 2 aanmeldingen zullen we als MR een keuze maken wie er namens de ouders van De Rakt zitting neemt in
de werkgroep. We zijn op zoek naar ouders die;
 constructief mee willen denken over wat voor type Kindcentrum/ school/ scholen nodig is/ zijn voor de Rijpelberg.
 deze gesprekken met een open vizier ingaan.
 de genoemde data aanwezig kunnen zijn bij de werkgroep-besprekingen.
 hun deelname willen motiveren via de mail waarin zij zich aanmelden.
U kunt uw motivatie voor deelname vóór 9 maart mailen naar mrderakt@obsh.nl .
In de weekbrief van 13 maart melden we u wie er namens de ouders van de Rakt deel gaat nemen in de werkgroep.
We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.
Met vriendelijke groet namens MR Kindcentrum De Rakt,
Joyce van den Reek
Voorzitter MR KC De Rakt

Schoolvoetbal Helmond
Beste sportvrienden,
Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat wij het schoolvoetbaltoernooi op het veld gaan organiseren.
Niet op de manier zoals u gewend bent maar op 2 woensdagmiddagen in april.
We hebben de laatse jaren op een rij gezet en gebleken is dat de animo een stuk minder is geworden.
Dit heeft een aantal oorzaken, zoals het sport en spel aanbod van JIBB, de schoolvakantie waarin vele mensen toch nog
even op vakantie gaan, en de diverse voetbalclinics bij de betaalde voetbalorganisaties bij ons in de buurt.
Kortom de keuze voor de kinderen is een stuk groter geworden.
Dus wij gaan dit jaar bekijken of er meerdere scholen mee gaan doen op een dag dat er geen vakanties zijn.
Wij gaan de KNVB organisatie volgen en zullen dus het toernooi organiseren voor :
De groepen 5/6 ( gemengd, d.w.z. meisjes mogen bij de jongens meedoen en groepen uit 5 en 6 door elkaar).
Winnaar toernooi naar regiofinale op 16 mei bij Sparta’25
En een toernooi voor de groepen 7/8 ( gemengd, d.w.z. meisjes mogen in een jongensteam meedoen en
groepen 7 en 8 door elkaar) Winnaar naar regiofinale op 16 mei bij Sparta’25.
Een toernooi meisjes 7/8 is mogelijk, maar met minimaal 4 teams.
Groep 3 en 4 gaan we dit jaar niet organiseren, gezien de deelname afgelopen jaren.
De datums zijn groep 7/8 jongens en 7/8 meisjes woensdag 4 april en bij eventuele afgelasting op
woensdag 11 april.
De datum voor groep 5/6 jongens is woensdag 18 april en bij eventuele afgelasting op woensdag 25 april.
De toernooien zullen worden gehouden op sportpark De Braak, locatie Rksv Mulo.
BESTE JONGENS EN MEISJES VAN GR. 5 T/M 8
Hebben jullie zin om mee te voetallen op woensdgmiddag? Geef je dan voor vrijdag 16 maart op bij meneer Rob.
We zoeken per team ook een ouder om te begeleiden.

Informatie van buiten

Bewegen met peuters!
Vanaf 7 maart start JIBB wekelijks met ouder-kind gym voor kindjes van 2 tot 4 jaar. Samen met papa, mama,
opa of oma lekker bewegen, klimmen, klauteren, springen en gooien in een echte gymzaal.
JIBB, Zorgboog in Balans en Jong Helmond Lekker Gezond hebben de handen ineen geslagen om een leuke en
uitdagende beweegactiviteit voor deze doelgroep te organiseren. De activiteit vindt plaats op woensdag tussen
09.00-10.00 uur (vanaf 08.45 uur inloop) in de gymzaal van BS ’t Baken in Mierlo-Hout. Kosten voor de
beweegactiviteit zijn €30,- voor 16 lessen of €2,- per les.
Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.jibbhelmond.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen Helmond 2018
Voor alle wijkbewoners is er aanstaande vrijdag 9 maart een discussieavond georganiseerd met vrijwel alle
verkiesbare Helmondse politieke partijen.
Het doel is het om vanuit een debat duidelijk te krijgen op welke aandacht en aanpak onze wijk gedurende de
komende regeerperiode tot 2022 kan en mag rekenen. Dat deze aandacht voor Rijpelberg en Helmond Oost
algemeen hard nodig is, blijkt uit een eerder verricht onderzoek in opdracht van de Gemeente Helmond.
Als u vindt dat het in Rijpelberg anders moet maar niet weet welke partij deze veranderingen wil en kan
doorvoeren, kom dan vooral vrijdagavond 9 maart vanaf 19:00 uur naar het wijkcentrum de Brem.
Alle wijkbewoners zijn van harte welkom om mee te doen aan deze discussie met Helmondse politici.
Aan de hand van een aantal stellingen komen we in gesprek
over zaken, die in de wijk Rijpelberg spelen en moeten
worden opgepakt door politiek en de wijk zelf.
Iedereen is welkom en kan meedoen aan deze discussie,
waarvan ook stemmen onderdeel uitmaakt.
Tijd: 19:00- 21:00 uur
Locatie: Wijkhuis De Brem
Straat: Rijpelplein 1
Wie: iedereen uit de Rijpelberg
Tot ziens op vrijdag 9 maart aanstaande in de Brem!
Namens de belangengroep Rijpelberg,
Communicatie Centrum Rijpelberg.

