WEEKBRIEF 31
8 mei 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Laatste periode tot aan de zomervakantie
- Luizencontrole
- 59e Avondvierdaagse 2018
- Afwezigheid juf Marieke
- Hulp gezocht bij giga Kangoeroedag
- Nieuwe stagiaire bij PSZ en BSO
- Koningsspelen op de Rakt
Informatie van buitenaf
- Gratis toneellessen Annatheater

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag): Alle kinderen gr. 1 t/m 8 én peutergroepen vrij!
Vrijdag 11 mei: gr. 1 t/m 8 vrij, Peuterspeelzaal gewoon open!
Week van 14 mei: Praktisch fietsexamen gr. 7
Dinsdag 15 mei: Peutergroepen blauw en rood maken een ritje met de trein
Woensdag 30 mei t/m 2 juni: Avondvierdaagse
Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 8 mei
Gr. 8 Job
Woensdag 9 mei
Gr. 7 Veronique/Sherina en Gr. 5/6 Rob
Donderdag 10 mei
Vrije dag i.v.m. Hemelvaartsdag
Dinsdag 15 mei
Gr.1/2 Marieke/Carla
Donderdag 24 mei (week 21)
Groep blauw peuters
Dinsdag 15 mei (week 20)
Groep rood peuters
LAATSTE PERIODE TOT AAN DE ZOMERVAKANTIE
We hopen dat iedereen weer fit en uitgerust aan de laatste periode van dit schooljaar kan beginnen.
Een volgeplande periode waarin naast het harde werken en spelen nog verschillende activiteiten op de planning staan
zoals: fietsexamen voor groep 7, avondvierdaagse voor alle kinderen van groep 1 t/m 8, een treinritje voor alle peuters,
fietstocht met peuters langs de boten in het kanaal, schoolkamp voor groep 8, eindmusical etc.
Daarnaast zijn we druk bezig met de groepsindeling en alle ontwikkelplannen voor het Kindcentrum voor het nieuwe
schooljaar.
Zoals elk jaar weer een drukke maar leuke periode waarin we samen met alle ouders en kinderen gaan zorgen voor een
fijne periode tot aan de zomervakantie!
LUIZENCONTROLE
Zoals gebruikelijk na een vakantie is er gisteren in alle groepen luizencontrole geweest.
In vier groepen zijn opnieuw luizen geconstateerd. De ouders van de betreffende groepen zijn hiervan op de hoogte
gebracht.
Het blijft van belang dat u uw kind(eren) ook thuis regelmatig controleert. Geef het tijdig door aan de leerkracht, wanneer
u luizen of neten bij uw kind(eren) constateert. Zo proberen we samen de luizen de baas te blijven
Dinsdag na Pinksteren is er weer een nacontrole.

AVONDVIERDAAGSE 2018:
Inschrijven voor de avondvierdaagse
Van woensdag 30 mei t/m zaterdag 2 juni wordt de 59e avondvierdaagse gehouden.
Vorig jaar hebben we met een grote groep wandelaars (93) deelgenomen en dat willen we dit jaar
natuurlijk weer!
Dit jaar wordt er gestart vanaf wijkcentrum de Brem in Rijpelberg. De kinderen kunnen zich op
dinsdag 22 mei, woensdag 23 mei en donderdag 24 mei inschrijven in de hal van de school.
Op dinsdag en donderdag vanaf 14.45 uur en op woensdag vanaf 12.30 uur. Kosten: 3 euro per deelnemer.
Je kan kiezen tussen 3 wandelafstanden nl: 5 kilometer, 10 kilometer en de groepen 7 en 8 kunnen ook inschrijven voor
de 15 kilometer.
Kinderen van groep 3 mogen onder begeleiding van een ouder de 10 kilometer lopen.
Let op, kinderen van groep 1 t/m 3 lopen altijd onder begeleiding van een ouder.
We vragen dit jaar ook uw telefoonnummer zodat we bij eventuele bijzonderheden contact met u kunnen opnemen.
Er hebben zich op dit moment al best wat ouders ingeschreven om te begeleiden, maar we kunnen natuurlijk nog wel wat
hulp gebruiken. Inschrijven hiervoor kan tot vrijdag18 mei bij meneer Werner en bij meneer Rob.
Uw rol zou kunnen zijn, het lopen met een oranje vest vooraan of achteraan onze groep. Zo is het heel duidelijk voor de
kinderen, maar ook voor andere deelnemers dat we één groep zijn. We zijn duidelijk herkenbaar! Zo weten de kinderen
ook dat ze niet voor of achter de ouders met een oranje hesje mogen lopen. Uw taak als begeleider is niet ingewikkeld of
moeilijk maar wel zeer nuttig en ook echt nodig. Voor de organisatie is het fijn als u alle 4 de dagen kunt meelopen als
begeleider, maar inschrijven voor 1, 2 of 3 dagen is natuurlijk ook mogelijk.
Voor de 5 km zijn zeker 8 begeleiders nodig. Voor de 10 km. zijn er dat 4 of 5. We streven ernaar dat er per afstand, per
avond ook een leerkracht meeloopt, maar die is niet verantwoordelijk voor de organisatie van de avond.
Er is ook een mogelijkheid om 15 kilometer te lopen met kinderen uit groep 7 en 8.
Dat kan alleen als er voor alle dagen 2 begeleiders zijn. Let wel, 15 kilometer lopen is een hele kluif en dat gaat in een
vlot tempo. Vorig jaar is dit gelukt en het was fantastisch!!
Verder zijn we op zoek naar 2 à 3 ouders die voor het uitdelen van het “natje en droogje” op zaterdag willen zorgen.
Dat zal dan zijn op het veld aan de Lorenzlaan waar iedereen bij elkaar komt. Op de overige dagen maken we gebruik
van de diensten van Scouting Rijpelberg. Zij verzorgen dan de versnapering en een drankje.
Vertrektijden:
Wo. 30 mei
Do. 31 mei
Vr. 1 juni
Za. 2 juni

5 km. 18.30 uur
5 km. 18.30 uur
5 km. 18.30 uur
5 km. 13.00 uur

10 km. 18.15 uur
10 km. 18.15 uur
10 km. 18.15 uur
10 km. 12.00 uur

15 km. 18.15 uur
15 km. 18.15 uur
15 km. 18.15 uur
15 km 11.45 uur

Wij vinden het fijn, om met de ouders die zich hebben aangemeld, even wat afspraken te maken.
Dat willen we graag doen op maandag 28 mei om 15.00 uur in de klas van meneer Rob.
De werkgroep.
AFWEZIGHEID JUF MARIEKE VANAF 14 MEI
I.v.m. een medische ingreep zal juf Marieke vanaf 14 mei vervangen worden door juf Ellen van Riemsdijk.
Ellen heeft al eerder bij ons Kindcentrum vervangen.
Zoals het er nu naar uitziet zal juf Marieke ook op dinsdag na Pinksteren, nog door Ellen vervangen worden.
We wensen Ellen samen met juf Carla veel succes in de groep, en juf Marieke een goed herstel toe.
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.
Fijn dat er zich al een aantal ouders hebben aangemeld, maar we hebben nog meer hulp nodig!
Wanneer u op deze dag beschikbaar bent om de kinderen te vervoeren en /of te begeleiden,
schrijft u zich dan in via Digiduif.
NIEUWE STAGIAIRE BIJ PSZ EN BSO TOT ZOMER STELT ZICH VOOR
Beste mensen van De Rakt
Mijn naam is Rodailys Godfried.
Ik ben 18 jaar oud en ik woon in Mierlo-Hout.
Ik volg de opleiding ‘Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker’ op ROC Ter Aa.
Ik zit in mijn tweede jaar en ben nog steeds heel blij met deze opleiding.
Mijn hobby’s zijn zingen, piano spelen en dansen .
Vanaf de meivakantie start mijn stage hier bij De Rakt op dinsdagen en
donderdagen bij zowel de peuterspeelzaal als de BSO.
Ik ben erg enthousiast om te beginnen en hoop hier heel veel in de praktijk te
leren.
Mijn stage loopt ook in het schooljaar 2018-2019 nog door. Tot ziens allemaal!
Met vriendelijke groet, Rodailys Godfrie
KONINGSSPELEN OP DE RAKT
Na de zeer geslaagde Koningsspelen net voor de meivakantie willen we iedereen die op wat voor manier dan ook heeft
bijgedragen aan deze mooie dag, heel hartelijk bedanken voor hun inzet!
We zijn als team weer supertrots op het grote aantal ouders dat zich heeft ingezet om deze dag voor alle kinderen van
onderwijs en opvang, tot een succes te maken!
Als u klikt op onderstaande link krijgt u een kleine impressie van de activiteiten voor onze peuters en leerlingen tot en met
groep 4.
Nogmaals bedankt en noteer alvast vrijdag 19 april 2019 in uw agenda ;-). U bent er dan toch zeker ook weer bij?
Filmpje; https://www.youtube.com/watch?v=V9wZkTxQU88

Informatie van buiten
Gratis toneellessen voor kinderen uit groep 7 en 8 in het Annatheater
Vanaf dinsdag 15 mei 2018 kunnen kinderen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen uit Helmond gratis meedoen aan een
cursus toneelspelen bij Jeugdtheaterschool Annatheater. De lessen zijn elke dinsdag van 15 mei t/m 3 juli
van 16.00 t/m 17.30 uur.
Doe je mee?
“Je kunt al je zorgen en angsten erin kwijt als je toneel speelt en je kan met toneel echt jezelf zijn!” (Kayla, 10 jaar)
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door Cultuur Contact
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het Station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
info@annatheater.nl - www.annatheater.nl

