WEEKBRIEF 26
20 maart 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Stemlokaal
- Openingstijden bibliotheek
- Staking vrijdagochtend 13 april
- Thema; Welkom Wereld
- Toegangsbewijzen inloopavond Welkom Wereld
- Luizencontrole
- Herhaling: hulp gezocht Koningsspelen
Informatie van buitenaf
- Straatvoetbaltoernooi 5 mei

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
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
Maandag 2 april: tweede Paasdag
Woensdag 4 april: 11.30-12.15 uur Raktiviteit gr. 1-2 Marieke/Carla, gr. 5 Miranda/Karin en gr. 7 Sherina/Veronique
Vrijdagochtend 13 april: stakingsdag onderwijs groepen 1 t/m 8

BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 20 maart
Gr. 1-2 Carla/Marieke
Woensdag 21 maart
Geen uitleen i.v.m. verkiezingen
Donderdag 22 maart
Gr. 1-2 Ingrid/Chantal en Gr. 1-2 Bertie
Dinsdag 27 maart
Gr. 3 Werner/Chantal en Gr. 4 Moniek/Karin
Dinsdag 20 maart (week 12)
Groep rood peuters
Donderdag 29 maart (week 13)
Groep blauw peuters

21 MAART STEMBUREAU BIJ DE RAKT
Morgen zal de aula van ons Kindcentrum de gehele dag ter beschikking worden gesteld aan de gemeente Helmond
i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen.
Bezoekers zullen gebruik maken van de hoofdingang.
De aula kan deze dag niet gebruikt worden als doorloop voor kinderen en ouders.
Indien u uw kinderen normaal gesproken via de aula naar de groep brengt, verzoeken wij u morgen gebruik te maken van
een alternatieve route of toegangsdeur.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
In verband met de verkiezingen en Raktiviteit is er geen uitlening na school op woensdag 21 en 28 maart en 4 april. De
uitlening wordt dan verzet naar dinsdag 20 en 27 april en 3 april van 14.45 - 15.00 uur. Met dank aan de vrijwilligers voor
hun flexibele inzet.

STAKING VRIJDAGOCHTEND 13 ARPIL
Vorige week heeft u al enige informatie gekregen over de op handen zijnde staking op vrijdagochtend 13 april.
Inmiddels is duidelijk dat onze medewerkers die dag gebruik zullen maken van hun stakingsrecht.
Hoe de stakingsactie er voor ons precies uit gaat zien is nog niet bekend maar het betekent in elk geval dat er die dag
geen onderwijs wordt gegeven aan uw kind.
We houden u op de hoogte over de invulling van de actie maar willen u alvast vragen deze dag zelf voor opvang van uw
kind te zorgen.
Het opvanggedeelte van het Kindcentrum is die dag wel geopend. Mocht u gebruik willen maken van betaalde opvang
dan kunt u contact opnemen met onze medewerker van de BSO Astrid vd Waarsenburg via bso.derakt@obsh.nl .
THEMA; WELKOM WERELD GESTART!
Gisterenochtend is voor alle groepen van het Kindcentrum het grote thema; Welkom Wereld gestart!
Alle kinderen zaten die ochtend in de aula toen meneer Marcel binnenkwam met reiskoffer, zonnebril, paspoort,
boardingticket en de telefoon in de hand.
Net terug van het vliegveld vertelde hij de kinderen dat hij een reisje had gemaakt naar Spanje om daar een kijkje te
nemen. Hij had namelijk begrepen dat alle kinderen de komende maand in hun groep gaan werken over een gekozen
land of werelddeel. Hij was zelf uiteraard ook benieuwd.
Terwijl hij aan het vertellen was kwam hij erachter dat juf Evi er ook niet was. Toen hij haar belde via Skype (zodat alle
kinderen mee konden kijken op de grote beamerscherm) zag hij tot zijn verbazing dat ze in Japan was. Na kort live met
haar gesproken te hebben werd ook meneer Werner gebeld. We kregen een live verbinding met Spanje waar hij lekker
op het strand aan het genieten was van het mooie weer. De kinderen konden hun ogen niet geloven……als hij maar op
tijd terug zou zijn om dinsdag de groep te kunnen draaien……
Meneer Rob werd gebeld terwijl hij in Indonesië aan het genieten was van de mooie natuur. De kinderen schrokken
allemaal toen hij plotseling moest wegvluchten toen op de achtergrond een grote vulkaan tot ontploffing kwam!
Wat er daarna gebeurde was wel erg bijzonder. Juffrouw Marieke die eerder die ochtend gewoon op school was, zat niet
bij haar groep. Meneer Marcel maakte met haar contact en ze bleek voor het treinstation in Amsterdam te staan. Vreemd!
Hoe kon dat nou opeens? Zo snel naar Amsterdam reizen?
Tijdens haar verhaal kwam echter de aap uit de mouw! De live beelden gingen storen en werden af en toe groen. Het
bleek allemaal nep! Onze buitenland reizigers bleken allemaal in het kantoor boven het podium te staan en niet veel later
werden ze samen met twee professionele filmers voorgesteld aan de kinderen. Bijna iedereen was erin getrapt, zo echt
leek het!
Meneer Marcel vertelde dat er tijdens het thema een speelfilm wordt gemaakt met alle kinderen van De Rakt als
deelnemer aan onze wereldreis.
De film gaat in première op 12 april aanstaande tijdens de inloopavond voor alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
belangstellenden uit de wijk!
De komende weken zal er hard gewerkt worden aan het thema en zal het Kindcentrum langzaamaan omgetoverd worden
tot mooie reisbestemmingen!
We hebben er allemaal zin in!
Welkom Wereld!!!!!
TOEGANGSBEWIJZEN VOOR INLOOPAVOND DONDERDAG 12 APRIL
In verband met de verwachte grote bezoekersaantallen tijdens de inloopavond die gehouden wordt als afsluiting van het
Kindcentrum-thema Welkom Wereld, zullen de toegangsbewijzen hiervoor af te halen zijn op:
donderdag 5 april
8.30 uur / 9.00 uur en 14.30 uur / 15.00 uur
vrijdag 6 april
8.30 uur / 9.00 uur en 12.15 uur / 12.45 uur
Tijdens de inloopavond wordt u ontvangen op ons vliegveld en kunt ‘inchecken’ op verschillende tijden.
Elk kwartier vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur kunt u vertrekken en een kijkje nemen in alle groepen en de centrale ruimtes.
LUIZENCONTROLE
Bij deze willen we u graag informeren over de luizencontrole.
Afgelopen weken zijn er regelmatig in verschillende groepen luizencontroles geweest. Hierbij zijn ook regelmatig luizen of
neten bij leerlingen aangetroffen.
Het is fijn wanneer u als ouder ook regelmatig de haren van uw kind blijft controleren. Treft u luizen of neten aan dan is
het belangrijk dat u dit ook doorgeeft aan de leerkracht van uw kind. Dan kunnen we op school ook aan de slag met het
nakijken van de andere kinderen in de groep. Dit doen we om te voorkomen dat er uitbreiding van de besmetting
plaatsvindt.

Wanneer er een besmetting heeft plaatsgevonden is het belangrijk dat u ook uw andere gezinsleden controleert op de
aanwezigheid van luizen of neten. Heeft uw kind ergens gelogeerd, laat dan ook weten dat er luizen/neten zijn
geconstateerd bij uw kind. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat de besmetting beperkt blijft.
Mocht u nog meer willen weten over het bestrijden van luizen/neten dan kunt u daarvoor kijken op de site van het RIVM:
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis.
Natuurlijk kunt u voor vragen ook bij de leerkracht van uw kind terecht.
Mede dankzij de inzet van ons luizenteam en de aandacht van u als ouders, krijgen we steeds meer beter grip op de
situatie. Samen zorgen we zo voor een luizenvrije school.

HERHALING: 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!

Informatie van buiten
STRAATVOETBALTOERNOOI
Vandaag is Charlotte, medewerkster van JiBB Helmond, in de klassen geweest van de groepen 4 t/m 8 om kort uitleg te
geven over wat het straatvoetbaltoernooi inhoudt.
Dit evenement vindt plaats in de schoolvakantie en er kan rechtstreeks ingeschreven worden door ouders en kinderen
indien je zelf een team en begeleiding hebt.
Dit loopt dus niet via de oudervereniging.
In de bijlage de flyer van JiBB en hieronder de aankondiging voor dit evenement.
Goedemiddag beste leiders, leidsters, voetbalsters en voetballers!
Op zaterdag 5 mei 2018 is het weer zover! De Nationale Straatvoetbaldag staat weer voor de deur. Uiteraard doen wij in
Helmond ook weer mee. We zijn dit jaar uitgeweken naar een andere, hele vette locatie….. Het grote plein bij de Pathé
bioscoop, de Boscotondo!
Vanaf woensdag 7 maart gaat de inschrijving open. Jullie kunnen dus online je teams in gaan schrijven!
Er wordt 4x4 gespeeld op 4 velden. We spelen met minder spelers per team om zo meer ruimte en veiligheid te bieden
op de velden (bij de landelijke finales zal er wel 5x5 gespeeld worden).
Aanmelden kan vanaf woensdag 7 maart via www.jibbhelmond.nl/straatvoetbal.

De volgende categorieën spelen op de volgende tijden: Let op; tijden zijn onder voorbehoud, de dagdelen niet.
13-15 jaar meiden
09.15 uur – 11.15 uur
13-15 jaar jongens
09.15 uur – 11.15 uur
6-9 jaar gemend
11.30 uur – 13.30 uur
16+ meiden
13.30 uur – 15.30 uur
16+ jongens
13.30 uur – 15.30 uur
10-12 jaar meiden
15.45 uur – 17.45 uur
10-12 jaar jongens
15.45 uur – 17.45 uur
Mochten jullie vragen hebben, dan kun je deze stellen via straatvoetbal@jibbhelmond.nl

