WEEKBRIEF 27
27 maart 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Openingstijden van de bibliotheek
- Bericht van de MR
- Gratis tickets voor de inloopavond Welkom Wereld
- Thema Welkom Wereld
Informatie van buitenaf
- JIBB activiteiten

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
Donderdag 12 april: inloopavond thema Welkom Wereld
Vrijdagochtend 13 april: stakingsdag onderwijs groepen 1 t/m 8

BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 27 maart
Gr. 3 Werner/Chantal en Gr. 4 Moniek/Karin
Woensdag 28 maart
Geen uitleen i.v.m. raktiviteit
Donderdag 29 maart
Gr. 5 Miranda/Karin
Dinsdag 3 april
Gr. 8 Job en Gr. 7 Veronique/Sherina
Donderdag 29 maart (week 13)
Groep blauw peuters
Dinsdag 3 april (week 14)
Groep rood peuters

OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
In verband met de Raktiviteit is er geen uitlening na schooltijd op woensdag 28 maart en 4 april. De uitlening wordt dan
verzet naar (vanmiddag) 27 maart en 3 april van 14.45 uur – 15.00 uur. Met dank aan alle vrijwilligers voor hun flexibele
inzet!
BERICHT VANUIT DE MR
Gisteren hebben we vergaderd en zijn de volgende punten besproken:
De notulen van de vergadering van donderdag 1 februari zijn goedgekeurd en staan op de website en hangen op het
prikbord.
We hebben de leerling prognoses besproken en kort stilgestaan bij de formatie van komend schooljaar.
Ieder jaar stelt de MR een jaarplanning op, waarin de belangrijkste agendapunten worden vastgelegd. De planning is
gisteren geactualiseerd.
Omdat we vorig jaar het Brabants Verkeers Label hebben behaald, wordt er weer een nieuw plan opgesteld. In dit plan
hebben ook ouders een rol als verkeersouder, dit betekent iets anders dan de bekende klaar-over-ouder. Verdere details
wat dit punt betreft komen de volgende keer op de agenda.

De voortgang van het huisvestingsplan is besproken, waarvoor een werkgroep is samengesteld. Er zijn twee ouders van
De Rakt bereid gevonden, hieraan deel te nemen: Veronique en Ingrid.
Bedankt voor jullie inzet en veel succes!
Nog even voor de volledigheid: heeft u vragen of opmerkingen? De MR-vergaderingen zijn openbaar: u kunt dus gerust
een keer een vergadering bijwonen!
GRATIS ENTREETICKETS VOOR DE INLOOPAVOND AF TE HALEN
Het grote thema Welkom Wereld wordt op donderdag 12 april afgesloten met een fantastische inloopavond voor
iedereen! Zoals beloofd gaat die avond de film in première waarin alle kinderen een rol hebben!
Vanaf 17.00 uur zal de ingang van Kindcentrum De Rakt omgetoverd worden tot een vertrekhal van het vliegveld waar u
aan de balie uw gratis boardingpas (toegangsticket) kunt inleveren bij de grondstewardess en kunt beginnen aan een
rondreis over de wereld.
Tijdens die reis kunt u in het gehele gebouw zien en ervaren waar de afgelopen weken over gewerkt is. U vliegt met ons
mee van Nederland naar Suriname, van Polen tot Indonesië. Ondertussen komt u nog op veel meer plekken.
Om alles goed te organiseren werken we met inchecktijden. Om het kwartier is er een nieuwe inchecktijd waar u gratis
boardingpassen voor af kunt halen. De totale route duurt tussen de 30 en 45 minuten inclusief aankomst in de gezellige
vliegveldlounge.
Opa’s, oma’s en andere belangstellenden mogen met uw familie meereizen.
Per vertrektijd van 15 minuten zijn de boardingspassen te gebruiken. De eerste inchecktijd is om 17.00 uur en de laatste
tijd om 19.00 uur.
Afhalen gratis tickets op 5 en 6 april.
5 april tussen 8.30 uur en 9.00 uur en vanaf 14.30 uur tot 15.00 uur
6 april tussen 8.30 uur en 9.00 uur en vanaf 12.15 uur tot 12.45 uur
Zorg dat u op tijd bent om de gratis passen op te halen!
Tijdens de inloopavond is de gratis boardingpas uw entreebewijs.

Ondertussen wordt er hard gewerkt om de passen in orde te maken……

THEMA WELKOM WERELD
In alle groepen wordt er hard gewerkt aan het grote Kindcentrum thema: Welkom Wereld.
Ook in de aula is een enthousiaste groep ouders bezig om in de algemene ruimte wat gezellige hoekjes te creëren zodat
het thema nog meer gaat leven. De voorruimtes zullen uiteindelijk allemaal door de kinderen verder ingericht en
aangekleed worden.
Vandaag is meneer Marvin in enkele groepen aan het werken met de kinderen om een mooie achtergrond te maken voor
enkele scenes van de film die volgende week opgenomen gaat worden met Beam it Up!
Milan wil alvast trots zijn kunstwerk in wording met ons delen.

Informatie van buiten

JIBB in de meivakantie! Doe mee!
De winter is leuk, omdat we dan kunnen schaatsen, skiën en sleeën.
Maar de lente is eigenlijk nog veel leuker! Ben jij er klaar voor om in de meivakantie lekker naar buiten te gaan?! We
hebben weer een uitdagend, sportief en vernieuwend programma voor jullie gemaakt.
Heb je bijvoorbeeld al ooit gesupt? Of meegedaan met een wedstrijdje bubble voetbal? Of weet je nog niet precies
welke sport bij jou past en ga je dat ontdekken tijdens de sportspeeddate?
We gaan het water op, het water in, rennen, klimmen, speuren, stoeien….. en nog veel meer!
Zit jij in groep 1 t/m 8 en heb je zin om mee te doen?
Geef je dan snel op via www.jibbhelmond.nl. Aanmelden kan van 3 t/m 18 april. VOL=VOL!

Ho stop we zijn er nog niet! Wil jij ook in de zomer sportief bezig zijn? Doe dan mee met de JIBB Sportolympiade
tijdens de 1e week van de zomervakantie! Kijk op www.jibbhelmond.nl voor meer informatie. Inschrijven kan vanaf 9
april! VOL=VOL!

