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13 maart 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Vervanging tot de zomervakantie
- Brabantse basisschoolleraren staken op 13 april
- Start thema welkom wereld
- De week van de lentekriebels
- Herhaling: hulp gezocht bij koningsspelen voor peuters t/m groep 8
- Mr oproep voor deelname in huisvesting scholen Rijpelberg
- Regiegroep ouderbetrokkenheid
- Het voorjaar in zicht
Informatie van buitenaf
- Kinder vakantievertier Helmond

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 13 maart: Schoolfotograaf voor (dinsdag) peuters
19 maart: 10.45 uur fietskeuring gr. 7
Woensdag 28 maart: 11.30-12.15 uur Raktiviteit gr. 1-2 Ingrid/Chantal, gr. 4 Moniek/Karin en gr. 5/6 Rob
Vrijdag 30 maart: 11.30-12.15 uur Raktiviteit gr. 1-2 Bertie, gr. 3 Werner en gr. 8 Job

BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 13 maart
Gr. 8 Job
Woensdag 14 maart
Gr. 7 Veronique/Sherina
Donderdag 15 maart
Gr. 5-6 Rob
Dinsdag 20 maart
Gr. 1-2 Marieke/Carla
Donderdag 15 maart (week 11)
Groep blauw peuters
Dinsdag 20 maart (week 12)
Groep rood peuters
VERVANGING TOT DE ZOMERVAKANTIE
Beste ouders en verzorgers,
Via deze weg wil ik mij graag voorstellen.
Ik heet José Veldwijk en kom aanstaande woensdag juf Bertie vervangen in groep 1-2.
De week erna ben ik op maandag in groep 3 in de groep van meneer Werner.
Tot aan de zomervakantie zal ik 1x per twee weken een dag in die groepen vervangen.
Ik heb sinds 2016 langdurige vervangingen op de Straap gedaan. Daarvoor heb ik
15 jaar op een school in Helmond Noord gewerkt.
Ik werk vanaf vandaag op dinsdag, donderdag en vrijdag op de Straap in groep 1-2
naast mijn collega die 4 maanden geleden is bevallen van een zoon.
Ik ben moeder van 3 kinderen en ik vind het heerlijk om in het weekend uitgebreid te
koken. Naast mijn werkzaamheden als juf ben ik media- en kindercoach.
Ik heb er heel veel zin in om op de Rakt te komen werken!
Groetjes José

BRABANTSE BASISSCHOOLLERAREN STAKEN OP 13 APRIL
Zoals u misschien al in de landelijke media heeft gehoord of gelezen is er een nieuwe staking aangekondigd.
De Algemene Onderwijs Bond meldt op haar site dat leraren, ondersteuners en ander onderwijspersoneel van Brabantse
basisscholen op vrijdag 13 april gaan staken. Zij doen dit samen met hun collega's uit Limburg. Met de staking willen de
leraren bewerkstelligen dat het kabinet gaat investeren in de lerarensalarissen. Ook moet de werkdruk omlaag.
Daarnaast is het volgens de Algemene Onderwijsbond erg belangrijk dat de instroom op pabo's groter wordt zodat er in
de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.
Deze staking is onderdeel van de estafettestaking die in het noorden van het land gestart is.
Leraren in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland gaan morgen op 14 maart al het werk neerleggen. Ze lopen die dag een
mars door Amsterdam. Aan het einde daarvan zal het estafettestokje symbolisch worden overgegeven aan de collega's
uit Brabant en Limburg.
Deze week wordt elk personeelslid gevraagd of hij/zij van hun recht gebruik wil maken om te staken. Daarna kunnen we
bepalen wat dit betekent voor ons Kindcentrum op vrijdag 13 april.
We willen de informatie in elk geval alvast met u delen, zodat u rekening kunt houden met deze datum en de eventueel te
regelen opvang.
We houden u op de hoogte!
START THEMA WELKOM WERELD
Op 19 maart start op De Rakt het Kindcentrum thema; Welkom Wereld!
Maar liefst een maand lang wordt in elke groep (van peuters t/m groep 8) gewerkt aan dit thema.
Elke groep heeft de afgelopen tijd een land of werelddeel gekozen waarover ze een maand lang aan het werk zullen
gaan.
Peuters
Afrika
Groep 1-2 CM Nederland
Groep 1-2 IC
Frankrijk
Groep 1-2 BC Engeland
Groep 3
Spanje
Groep 4
Polen
Groep 5
Duitsland
Groep 5-6
Indonesië
Groep 7
Suriname
Groep 8
Japan
De kinderen onderzoeken de
eetgewoontes, architectuur, toeristische
plekken in het land, bekende feesten, iets
over de ligging van het land, de cultuur,
het onderwijs, verkeer en vervoer,
politiek, geschiedenis van het land, religie
en alles wat ze verder nog willen weten.
Het thema wordt gestart in de aula van
het Kindcentrum waar er ‘live’ contact
wordt gemaakt met enkele landen via het
internet.
Samen leren, samen leven, samen vieren staat centraal!
Tijdens het thema worden er ook opnames gemaakt en aan het eind van het thema zal er een echte film worden
gepresenteerd waarop alle kinderen van De Rakt te zien zijn, en we dus letterlijk een kijkje met hen nemen in de wereld
om ons heen.
De film wordt gepresenteerd tijdens de inloopavond op 12 april tussen 17.00 uur en 19.30 uur.
Iedereen krijgt dan bij de hoofdingang, die omgetoverd is tot een vertrekhal, een vliegticket om een wereldreis te maken.
Tijdens die reis door het gebouw is te zien waar er een maand lang door alle kinderen aan gewerkt is. U zal tijdens deze
wereldreis landen bezoeken als: Nederland, Duitsland, Polen, Engeland, Frankrijk en Spanje, maar ook niet Europese
landen en werelddelen als Indonesië, Suriname, Japan en Afrika.
We zijn erg enthousiast om onze reis te beginnen. Noteer alvast in uw agenda de datum van 12 april want dan bent u van
harte WELKOM!

DE WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS,
De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 19 maart tot en met 23 maart 2017, die week
starten we in ons Kindcentrum met dit thema.
Deze landelijke themaweek is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het
basisonderwijs te stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele vorming op een
positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, leerkrachten
en ouders. Leerkrachten maken hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik. De
school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD.
Wilt u een kijkje nemen in het lespakket? Bekijk de demolessen op www.kriebelsinjebuik.nl!
Er vindt gedurende deze week elke dag een les of activiteit plaats gekoppeld aan het
onderwerp die aansluit bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen in de verschillende
groepen.
Website
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en de Week van de
Lentekriebels.
HERHALING: HULP GEZOCHT BIJ KONINGSSPELEN 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
echte 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.
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 HUISVESTING SCHOLEN RIJPELBERG
De afgelopen 2 weken heeft de MR u in de gelegenheid gesteld om zitting te nemen in de werkgroep huisvesting.
Helaas zijn er geen ouders die zich aangemeld hebben. Namens De Rakt zullen 4 personeelsleden zitting nemen.
Mocht er toch nog een ouder aan willen sluiten op onderstaande data dan kunt u zich melden bij de directeur of via het
eerder genoemde emailadres van de MR mrderakt@obsh.nl .
Data waarop de werkgroep bij elkaar komt;
 14 maart
 4 april
 9 mei
 30 mei
Steeds van 14.00 tot 16.00 uur.
REGIEGROEP OUDERBETROKKENHEID
Naar aanleiding van de samenwerkingsdag tussen ouders en team in het kader van ouderbetrokkenheid is er een
regiegroep samengesteld die de komende periode o.l.v. het CPS aan de slag gaat met de uitkomsten van de
bijeenkomst.
De werkgroep komt op 3 april bij elkaar voor een eerste overleg en bestaat uit;
Wilco Pijnenburg
(ouder)
Chantal van de Poel (ouder)
Anouk van Swelm
(ouder)
Gitte Grinwis
(peuters)
Carla de Jager
(groep 1-2)
Werner Jansen
(groep 3)
Moniek Hommel
(groep 4)
Marcel Wijgergangs (directeur)
Joris Speklé
(CPS)
We houden u op de hoogte van de inhoud van de besprekingen en acties die daaruit voortvloeien.

HET VOORJAAR IN ZICHT!
Groep 5 zaait de zaadjes weer in !

Informatie van buiten

