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MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Gratis entreetickets voor de inloopavond af te halen.
- Eerste opnames grote “Welkom Wereld” film gestart
- Staking vrijdagochtend 13 april
- Luizenvrij
- Schoolfoto’s
- De taalklas
- Leesondersteuning: Het programma Bouw
Informatie van buitenaf
- Fancy Fair scouting Rijpelberg op 8 april

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Woensdag 4 april: 11.30-12.15 uur Raktiviteit gr. 1-2 Marieke/Carla, gr. 5 Miranda/Karin en gr. 7 Sherina/Veronique
Donderdag 5 en vrijdag 6 april: Afhalen gratis entreetickets inloopavond
Dinsdag 10 april: Studiemiddag team. Alle kinderen gr. 1 t/m 8 vrij vanaf 12.30 uur
Donderdag 12 april: inloopavond thema Welkom Wereld
Vrijdagochtend 13 april: stakingsdag onderwijs groepen 1 t/m 8
Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april: Cito eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april: Koningsspelen
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 3 april
Gr. 8 Job en Gr. 7 Veronique/Sherina
Woensdag 4 april
Geen uitleen i.v.m. Raktiviteit
Donderdag 5 april
Gr. 5-6 Rob
Dinsdag 10 april
Geen uitleen i.v.m. studiemiddag
Donderdag 12 april (week 15)
Groep blauw peuters
Dinsdag 3 april (week 14)
Groep rood peuters
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.
EERSTE OPNAMES GROTE “WELKOM WERELD” FILM GESTART!
Deze gehele week vinden er opnames plaats voor de film met alle kinderen van Kindcentrum De Rakt die op donderdag
12 april in première gaat.
Vanochtend kregen onder andere de kinderen van juf Marieke en juf Carla uitleg in de speciale opnamestudio die
gemaakt is.
Tijdens het opnemen van de proefscenes mochten we nog wat foto's maken die we graag met u willen delen.
Van de echte opnames mochten we helaas niets laten zien want dat moet natuurlijk allemaal geheim blijven tot aan de
première!
Donderdag en vrijdag aanstaande zullen de entreepassen voor volgende week af te halen zijn (zie eerder in deze
weekbrief).
We zijn zeer benieuwd!! Alle acteurs nog veel succes gewenst deze week!

STAKING VRIJDAGOCHTEND 13 APRIL
In de bijlage van deze weekbrief een brief van onze bestuurder, gericht aan alle ouders en verzorgers van De Rakt, met
hierin informatie over de staking op 13 april die onderdeel uitmaakt van de landelijke estafette staking.
LUIZENVRIJ
Vanmorgen hebben de luizenouders weer een nacontrole gehouden. En daaruit bleek dat de school momenteel
LUIZENVRIJ is. En dat willen we natuurlijk graag zo houden. Het is dus belangrijk dat u uw kin(eren) regelmatig
controleert en aan de leerkracht doorgeeft wanneer u luizen aantreft bij uw kind(eren).
De volgende controle is weer na de meivakantie.
SCHOOLFOTO’S
Vandaag krijgen alle kinderen de inlogcode mee van de schoolfoto’s. Daarmee kunt u inloggen op de site van de
schoolfotograaf en de portretfoto van uw kin(eren) en de betreffende groepsfoto zien en als u wilt, bestellen.
Het is mogelijk dat op het inlogkaartje de portretfoto en de groepsfoto niet overeenkomen. Dat is geen probleem.
Wanneer u inlogt, kunt u zelf uw keuze maken.
DE TAALKLAS
Op 12 maart zijn we gestart met de intensieve taalklas. Inmiddels hebben we al weer 3 weken flink gewerkt over de
prentenboeken “Rupsje Nooitgenoeg!”en “Wil je mijn vriendje zijn?” Met elkaar hebben we al veel Nederlandse woorden
bijgeleerd.

Elke maandag, woensdag en donderdagochtend zijn we te vinden in de BSO of in de klas van juf Ingrid en Chantal.
Komt gerust eens binnenlopen wanneer u meer wilt weten!
LEESONDERSTEUNING: HET PROGRAMMA “BOUW!”
In oktober 2017 zijn we gestart met het programma Bouw!. BOUW! is een preventief digitaal leesprogramma voor de
groepen 2, 3 en 4, waarmee leesproblemen voorkomen kunnen worden. Zes kinderen uit groep 3 zijn hiermee
enthousiast aan de slag gegaan. De kinderen oefenen 2x per week op school en worden hierbij begeleid door kinderen
uit groep 6. Daarnaast oefenen de kinderen thuis ook nog met het programma.
We zijn er trots op u te kunnen vertellen dat we per 17 april kunnen starten met een tweede groepje kinderen dat gaat
werken met Bouw! Deze kinderen zitten in groep 2 en gaan begeleid worden door een aantal kinderen uit groep 8. Juf
Chantal coördineert het werken met het programma Bouw!. Voor vragen over deze voorziening kunt u dan ook bij haar
terecht.
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