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MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Opening project “Avontuur” van groep 1-2
- Hulp gezocht voor de Giga kangoeroedag voor kleuters
- Medewerker aan het woord
- Avondvierdaagse 2018
Informatie van buitenaf
- Persbericht Giga kangoeroedag

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 15 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 15 mei
Gr.1/2 Marieke/Carla
Woensdag 16 mei
Gr. 1/2 Bertie
Donderdag 17 mei
Gr. 1/2 Ingrid/Chantal
Dinsdag 22 mei
Gr. 3 Werner
Donderdag 24 mei (week 21)
Groep blauw peuters
Dinsdag 29 mei (week 22)
Groep rood peuters
PROJECT ‘AVONTUUR’
Vanmorgen werd het project “Avontuur” van de kleuters geopend met een leuk toneelstuk.
De komende weken gaan de kinderen van groep 1/2 hierover werken.

HULP GEZOCHT VOOR DE GIGA KANGOEROEDAG VOOR KLEUTERS!!!
De Giga Kangoeroedag voor kleuters bij korfbalvereniging OEC op donderdag 17 mei staat voor de deur. We hebben
echter nog niet voldoende vervoer voor deze ochtend!
We hopen dan ook dat er nog een aantal ouders/verzorgers de tijd kunnen vinden om de kinderen te kunnen vervoeren,
zodat de ochtend door kan gaan.
We rijden s ‘ochtends om kwart voor 9 aan vanaf school. Om 11.20 uur worden de ouders die helpen met het vervoeren
van de kinderen weer bij sportpark de Braak verwacht.
Ouders die niet begeleiden zijn vanaf 10.50 uur welkom om te komen kijken naar hun kind.
Het adres is: Braakse Bosdijk 1a.
Het is een sportieve dag en voor wat betreft de kleding is het belangrijk dat uw kind, afhankelijk van het weer, een korte
(sportieve) broek en sportieve schoenen draagt!
Morgen ontvangen de begeleiders en ouders/verzorgers die zich hebben opgegeven voor het vervoer nog verdere
informatie over de route en de inhoud van de dag.
MEDEWERKER AAN HET WOORD
Nog voor de zomervakantie verschijnt er een eerste oplage van een openbare onderwijskrant waarin er verschillende
leerkrachten, kinderen en ouders aan het woord komen.
Het lijkt ons een leuk idee om af en toe ook via onze eigen weekbrief een van onze teamleden aan het woord te laten
komen. Omdat er deze week niet heel veel nieuwszaken te delen zijn met u, trappen we af met onze cultuur en muziek
specialist; juf Marieke.

Hoe trots en blij mag je zijn als je als leerkracht deel uit mag maken van een Kindcentrum dat zich profileert als
cultuurschool? Het sluit volledig aan bij waar ik als leerkracht en mens achter sta. Na mijn opleiding Sociale
Pedagogische Hulpverlening ben ik de opleiding tot leerkracht gaan volgen op Hogeschool “De Kempel”. Tijdens mijn
carrière kreeg ik vanuit stichting OBSH de kans me te laten opleiden tot interne cultuurcoördinator. Iets wat me past als
een warme jas. In mijn vrije tijd heb ik mezelf weten te ontwikkelen op cultuurgebied. Ik heb meegedaan aan diverse
theaterproducties waarbij ik dans, zing en speel. Ik ben een bevlogen lid van Theaterkoor Nutsz en speel ik viool en
accordeon. Daarnaast bezoek ik regelmatig voorstellingen. Ik gun ieder mens de toevoeging van theater/muziek in hun
leven. Of het nu als luisterend oor is of als lid van een vereniging/stichting.
Theater, muziek of kunst doet iets met een mens en is voor mij een essentieel basisonderdeel in de opvoeding van
kinderen!
Onze huidige maatschappij vraagt om creatieve denkers. Op KC De Rakt spelen we hier op in:
Drie jaar geleden zijn we gestart met het traject beeldende kunst onder leiding van bovenschools cultuurcoördinator
Marvin Corneille. Onder zijn expertise zijn leraren geschoold in het geven van goede beeldende lessen en dat zie je terug
in de ontwikkeling en het gedachtegoed van de kinderen.
Je merkt dat ze anders naar dingen leren kijken en op zoek gaan naar creatieve oplossingen. Het proces is belangrijker
geworden dan het resultaat. Tekenen en handvaardigheid is zoveel meer dan klassikaal hetzelfde werkje knutselen.
Kinderen worden nu aangezet en uitgedaagd tot creatief denken.

Naast beeldende vakken is er natuurlijk ook muziek. Hier ligt mijn hart en passie!
Wanneer je muziek maakt, krijgen je hersenen een volledige 'work-out' is gebleken uit divers recent wetenschappelijk
breinonderzoek. Het toont aan dat verbindingen tussen beide hersenhelften worden versterkt en meerdere gebieden in je
brein worden aangesproken en getraind. Maar dat is het volgens mij niet alleen: Muziek is emotie! Het raakt mensen. Het
helpt je dingen te onthouden. Het leert je je impulsen te beheersen, stimuleert om samen te werken en legt verbinding
tussen je hart en je brein.
Door de subsidie 'Impuls muziekonderwijs' hebben we ruimte om onze visie op muziekonderwijs goed tot uiting te
brengen en de gelden om het financieel mogelijk te maken. Zo hebben we een nieuwe digitale muziekmethode aan
kunnen schaffen, het team muzikaal kunnen bijscholen en muzikale ambassadeurs kunnen opleiden en aanstellen in
iedere bouw van ons Kindcentrum. Ook projecten als de blazersklas en djembé-workshops zijn de komende jaren vast in
ons lesprogramma opgenomen. Ik blijf me verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van muziek, deel mijn kennis
met collega's en blijf het proces bewaken waardoor muziek zich als een olievlek binnen de school verspreidt. En het
werkt: je hoort letterlijk meer muziek in de school!
Binnen ons Kindcentrum is het nu zichtbaar en voelbaar dat cultuur leeft. We betrekken tijdens activiteiten kinderen,
ouders, stichtingen/verenigingen, andere scholen en de wijk waardoor we draagvlak creëren voor cultuur in de breedste
zin van het woord.
Muziek en beeldende kunst krijgen structureel een rol in alle gezamenlijke schoolactiviteiten. Doordat wij als team alert
zijn op cultuur, gaan we zelf ook creatiever denken wat leidt tot mooie creatieve uitspattingen: GLOW op de Rakt,
een blazers-kerstconcert in samenwerking met harmonie Amecitia of een gezamenlijk Welkom Wereld thema met
inloopavond zijn daar enkele mooie voorbeelden van.
Kortom: Wij vinden het belangrijk dat kinderen in de basis het recht krijgen om cultuuronderwijs te volgen.
KC De Rakt maakt het mogelijk. Het is een essentieel onderdeel van ons onderwijsprogramma en daar ben ik trots op!
Marieke Dankers
AVONDVIERDAAGSE 2018:
Inschrijven voor de avondvierdaagse
Van woensdag 30 mei t/m zaterdag 2 juni wordt de 59 e 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 wat ouders ingeschreven om te begeleiden, MAAR ER ZIJN ECHT NOG WAT
OUDERS NODIG OM ONS TE HELPEN!!
Inschrijven hiervoor kan tot vrijdag 18 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.

Informatie van buiten

Persbericht: 2e editie Giga Kangoeroedag
trekt nog meer Helmondse basisscholen
PERSBERICHT
8-5-2017
Ruim 600 Helmondse basisschoolkinderen worden
donderdag 17 mei verwelkomd door OEC Korfbal op
Sportpark De Braak tijdens de 2e editie van de Giga
Kangoeroedag. Jonge leerlingen van zes Helmondse basisscholen maken die dag kennis
met sport, onder begeleiding van 80 enthousiaste vrijwilligers van OEC, Jibb en het
Summa College.
Dit jaar doen opnieuw de groepen 1 en 2 van de basisscholen Silvester Bernadette, De
Goede Herder, De Vuurvogel, De Korenaer en Talentrijk mee. De leerlingen van De
Rakt doen dit jaar voor het eerst mee. OEC en Jibb organiseren de dag om kleuters aan
het bewegen te krijgen en kennis te laten maken met sport en spel.
De Giga Kangoeroedag is een grotere versie van de kangoeroe-trainingen die elke
zaterdagochtend bij OEC plaatsvinden voor jonge kinderen. Door veel aandacht voor
succesbeleving en spelenderwijs bewegen, ontwikkelen kleuters daar hun motoriek en
leren zij samen te spelen.
EINDE PERSBERICHT
Foto: Kleuters in actie tijdens de Giga Kangoeroedag
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rob van Outersterp
T: 06-44257756
E: pers@oeckorfbal.nl

