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10 april 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Avondvierdaagse 2018
- Gratis entreetickets voor de inloopavond
- Vrijdag 13 april stakingsdag
- Ilse Lathouders stelt zich voor.
- Hulp gezocht voor de giga kangoeroedag kleuters
- Ouderbetrokkenheid 3.0
- Er is een melding gemaakt van Bof
Informatie van buitenaf
- Ouderavond: Mijn kind heeft autisme….Wat nu?

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
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 vrij
Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april: Cito eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april: Koningsspelen
Vrijdag 20 april:12.30 uur begin van 2 weken meivakantie
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 10 april
Geen uitleen i.v.m. studiemiddag
Woensdag 11 april
Gr. 1-2 Marieke/Carla en gr. 1-2 Bertie
Donderdag 12 april
Gr. 1-2 Ingrid/Chantal
Dinsdag 17 april
Gr. 3 Werner
Donderdag 12 april (week 15)
Groep blauw peuters
Dinsdag 17 april (week 16)
Groep rood peuters
AVONDWANDELVIERDAAGSE 2018
Beste ouders en verzorgers,
Van 30 mei tot en met 2 juni kunnen we weer deelnemen aan de avondvierdaagse.
Dat is elk jaar een groot feest en ook dit jaar hebben we daar veel zin in.
We zoeken hulp uw hulp, wie helpt ons mee??
Aanmelden kan bij: Meneer Werner gr. 3 en Meneer Rob gr. 5/6

GRATIS ENTREETICKETS VOOR DE INLOOPAVOND
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!
Er zijn al veel boardingpassen opgehaald. Opa’s, oma’s en andere belangstellenden mogen met uw familie meereizen.
Tijdens de inloopavond is de gratis boardingpas uw entreebewijs. 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.
Mocht u nog geen boardingpas hebben, dan kunt u deze alsnog op school ophalen!

VRIJDAG 13 APRIL STAKINGSDAG: LEERLINGEN GR. 1 T/M 8 VRIJ
Zoals u de afgelopen weken al heeft kunnen lezen wordt aanstaande vrijdag 13 april de gestaakt door het personeel
samen met onze collega’s in Brabant en Limburg.
Deze dag wordt er dus geen les gegeven aan de leerlingen. Deze dag zullen leerkrachten andere klussen op school
uitvoeren en zullen enkele collega’s deelnemen aan de stakingsbijeenkomst in Eindhoven
BESTE OUDERS/VERZORGERS,
Graag wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Ilse Lathouwers en ik ben 24 jaar oud. Ik kom uit Helmond, waar ik ook woon.
Vanaf halverwege maart ben ik bij peuterspeelzaal en bso de Rakt werkzaam als
pedagogisch coach. Ik houd mij onder andere bezig met inhoudelijke ondersteuning,
coaching en de doorgaande lijn met school.
Na de afronding van mijn opleiding Pedagogiek, ben ik bij Spring Kinderopvang in Venlo aan
de slag gegaan als pedagogisch VVE-coach. Na 2,5 jaar met heel veel plezier in Venlo te
hebben gewerkt heb ik nu de keuze gemaakt om wat dichterbij huis te gaan werken.
De locaties waar ik als pedagogisch coach voornamelijk aanwezig ben, zijn KC Mozaïek en
KC de Rakt.
Groetjes, Ilse
HULP GEZOCHT VOOR DE GIGA KANGOEROEDAG VOOR KLEUTERS
Op donderdag 17 mei nemen alle kleutergroepen deel aan de Giga Kangoeroedag. Dit is een grote sportdag voor
kleuters, georganiseerd door JIBB in samenwerking met korfbalvereniging O.E.C..
Het is een enorm gezellige ochtend waar de kinderen allerlei spellen doen in groepjes met hun eigen klasgenootjes.
Deze ochtend zal plaatsvinden bij korfbal vereniging O.E.C..
Voor deze ochtend zijn we op zoek naar ouders/verzorgers die de kinderen naar de locatie kunnen vervoeren. De
ochtend start om 9.00 uur en eindigt om 11.20 uur.
Daarnaast zijn er per groep minimaal 2 begeleiders nodig die de hele ochtend aanwezig zullen zijn om te helpen.
Wanneer u op deze dag beschikbaar bent om de kinderen te vervoeren en /of te begeleiden kunt u zich vanaf donderdag
inschrijven via digiduif.
OUDERBETROKKENHEID 3.0
Naar aanleiding van de samenwerkingsdag tussen ouders en team is er een regiegroep samengesteld die de komende
twee jaar aan de slag gaat met alle ideeën en input (van die dag) om de samenwerking tussen ouders en team met het
oog op de ontwikkeling van kinderen, te bevorderen.
De regiegroep bestaat uit een trajectbegeleider van het CPS (Joris Spekle), 4 ouders (Chantal vd Poel,
Anouk van Swelm, Wilco en Susan Pijnenburg) en 4 teamleden (Werner, Moniek, Carla en Marcel) .
We hebben teruggekeken op de succesvolle samenwerkingsdag en vanuit de vele ideeën zijn er 4 startonderwerpen
gekozen om verder uit te werken: Visievorming, contactmoment met ouders bij de start van het schooljaar,
communicatieplan met ouders en verkeersveiligheid.
Voor de zomervakantie vindt de volgende bijeenkomst plaats en zullen we u via de weekbrief weer informeren welke
stappen er dan gezet zijn.
ER IS EEN MELDING GEMAAKT VAN BOF
Bof is een virusinfectie. De meeste kinderen in Nederland worden ingeënt tegen deze ziekte. De kans dat ze bof krijgen is
daardoor minder groot.
Gisteren is er een melding gemaakt van een leerling waarbij bof geconstateerd is.
Bof is besmettelijk voordat iemand klachten krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden.
Heeft uw kind bof? Vertel het dan aan de pedagogisch medewerker of de leerkracht. Vooralsnog is melding maken aan u
volgens de GGD voldoende.

Informatie van buiten
Ouderavond 19 april: Mijn kind heeft autisme…. Wat nu?
Op 19 april 2018 houdt het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO een ouderavond over dit thema
onder de titel “Mijn kind heeft autisme… Wat nu?” De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden van
of diagnose autisme is. Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen? Wat zijn de regelingen?
Welke organisaties kunnen helpen? Hoe wordt dat bekostigd? Welke vragen kun je stellen?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, samen met een
medewerker van de gemeente Helmond en van het Regionaal Autisme Centrum meer hierover vertellen. Er is
ook ruimte om vragen te stellen. Er zal ook informatie aanwezig zijn van de Nederlandse Vereniging voor
Autisme. (NVA)
De ouderavond is op donderdag 19 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de Antoon van
Dijkschool aan de Berkveld 19 in Helmond. Ouders en professionals kunnen zich aanmelden bij het
samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO via i.houthooft@swv-peelland.nl

