WEEKBRIEF 34
29 mei 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Afwezigheid Marcel Wijgergangs
- Vervang juf Marieke
- Informatie vanuit de peuterspeelzaal
- Informatie over de Avondvierdaagse
- Verkiezingen MR
- Groepsverdeling 2018-2019
- De jaarafsluiting van 2017-2018
Informatie van buitenaf
- Jeugdtriathlon Someren

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Woensdag 30 mei t/m 2 juni: Avondvierdaagse
Woensdag 30 mei: Dewi (consultatiebureau) aanwezig bij inloop peutergroep rood
Maandag 4 juni: blauwe peutergroep gaat fietsen
Woensdag 6 juni: rode peutergroep gaat fietsen
Vrijdag 8 juni:11.30-12.15 uur Raktiviteit gr.1-2 Ingrid/Chantal, gr.4 Karin/Moniek, gr.5-6 Rob
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 29 mei
Gr.8 Job
Woensdag 30 mei
Gr. 7 Veronique/Sherina
Donderdag 31 mei
Gr. 5-6 Rob
Dinsdag 5 juni
Groep 1-2 Marieke/Carla
Donderdag 7 juni (week 23)
Groep blauw peuters
Dinsdag 29 mei (week 22)
Groep rood peuters
AFWEZIGHEID MARCEL WIJGERGANGS
In verband met het overlijden van zijn moeder is onze directeur Marcel Wijgergangs deze week niet op school aanwezig.
Mochten er dringende zaken zijn dan kunt u hiervoor terecht bij Helen Vink of Job Tonnaer.
VERVANG JUF MARIEKE
Juf Marieke is deze week nog met ziekteverlof.
Omdat er binnen het vervangersbestand geen mensen beschikbaar zijn hebben we gekozen voor de volgende oplossing:
Juf Chantal vervangt juf Marieke in de groep op maandag, dinsdag en woensdag.
Dit betekent dat de taalklas deze week alleen op donderdag door kan gaan. Hopende op uw begrip.

VANUIT DE PEUTERSPEELZAAL: ENKELE BELANGRIJKE EN LEUKE MELDINGEN
Woensdag 30 mei is Dewi van het consultatiebureau aanwezig in de rode groep tijdens de inloop en is er gelegenheid om
vragen te stellen en informatie te vragen.
Maandag 4 juni gaan we met de kinderen en ouders van de blauwe groep fietsen en onderweg voertuigen bekijken.
Woensdag 6 juni doen we dit met de rode groep.
Groetjes Wendy en Gitte

ALLE INFORMATIE VOOR DE AVONDVIERDAAGSE 2018
We gaan weer lopen!!!
De Rakt loopt mee met 75 deelnemers en op 3 afstanden: Heel fijn!
Hier volgt alle belangrijke informatie voor de deelnemers en de ouders/verzorgers.
De starttijden:
5 KM. Op woensdag t/m vrijdag om 18.30 uur vanaf gemeenschapshuis “de Brem” in Rijpelberg.
Op zaterdag om 13.00 uur vanaf de Leonardusspeeltuin.
10 KM. Op woensdag t/m vrijdag om 18.15 uur vanaf “de Brem” in Rijpelberg..
De starttijd is op zaterdag om 12.00 uur wederom vanaf “de Brem” in Rijpelberg.
15 KM Op woensdag t/m vrijdag om 18.15 uur vanaf “de Brem” in Rijpelberg.
De starttijd op zaterdag is 11.45 uur vanaf “de Brem” in Rijpelberg.
Startplaats
Er wordt gestart vanaf gemeenschapshuis “de Brem” in Rijpelberg. U wordt verzocht uw kind(eren) hier zelf heen te
brengen en ook weer op te halen. Let op: Alleen de 5 km-lopers starten op zaterdag vanaf de Leonardusspeeltuin.
Groep 1 en 2 en 3:
De kinderen van groep 1,2 en 3 kunnen alleen deelnemen als er een ouder of verzorger meeloopt.
Aanmelden:
Ongeveer 10 minuten voor de aangegeven vertrektijd meldt iedere deelnemer zich bij de begeleiders die de
presentatielijst bijhouden. Onthoud goed waar zij staan want daar kun je hen ook de andere dagen vinden. Zo hoef je niet
steeds te zoeken. Begeleiders zijn duidelijk herkenbaar aan een oranje hesje. Alle wandelaars krijgen een hesje van de
Rakt. Dit hesje dient tijdens alle dagen gedragen te worden i.v.m. de veiligheid en de herkenbaarheid. Het hesje blijft
eigendom van de Rakt en moet in de week van 4 juni ingeleverd worden op school bij de eigen leerkracht.
Tijdens het lopen worden de twee begeleiders ,voor aan de groep, niet ingehaald en ook achteraan loopt niemand achter
de twee begeleiders. Zo zijn we goed herkenbaar, kunnen we iedereen bij elkaar houden en raken we niemand kwijt.
Afmelden:
Aan het einde van de tocht meldt ieder kind zich af bij dezelfde begeleider. Zo kunnen we controleren of alle kinderen zijn
opgehaald. Let erop dat uw kind zich afmeldt het liefst met ouder.
Ophalen:
De kinderen worden door hun ouders opgehaald bij “de Brem” op woensdag, donderdag en vrijdag. Op zaterdag worden
de kinderen opgehaald bij het Frans Joseph van Thielplein in de stad. Dus niet al eerder.
De geschatte tijden van terugkomst:
5 km op woensdag t/m vrijdag tussen 19.30 en 19.45 uur. Op zaterdag om ongeveer 15.30 uur.
10 km op woensdag t/m vrijdag tussen 20.00 en 20.30 uur. Op zaterdag om ongeveer 15.30 uur.
15 km op woensdag t/m vrijdag tussen 20.30 en 21.00 uur. Op zaterdag om ongeveer 15.30 uur.
Afwezigheid
Wanneer uw kind er alsnog een avond niet bij kan zijn kunt u dat vooraf doorgeven aan de begeleiders met de
presentielijsten. Wij hoeven dan niet onnodig te wachten.
De begeleiders zijn te herkennen aan een oranje veiligheidsvestje.
Met nadruk willen we stellen dat alle ouders/verzorgers die meelopen, zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen
kind(eren)! De leerkrachten die meelopen, hebben in principe geen begeleidende taak.
Snoep en drinken
Iedereen krijgt onderweg een traktatie. Dus snoep hoef je niet mee te nemen.
Op woensdag, donderdag en vrijdag verzorgt “Scouting Rijpelberg” de traktaties. Niet voorbijlopen dus!!
Goed drinken is belangrijk tijdens het lopen, zeker als de temperaturen hoog oplopen.
Let wel: alles wat je meeneemt moet je zelf dragen. Lege pakjes zelf meedragen, afval in de prullenbak.

Muziek
Het is NIET toegestaan muziek mee te nemen tijdens de avondvierdaagse. Dit is namelijk zeer storend en komt de
gezelligheid niet ten goede. Samen liedjes zingen is VEEL LEUKER.
Kleding en schoeisel
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind goede loopschoenen draagt, katoenen sokken en eventueel regenkleding bij zich draagt.
(dus geen sandalen of teenslippers a.u.b.)
Herinnering
Als herinnering is er voor alle lopers (die inschrijfgeld betaald hebben) een medaille. Deze medaille
wordt uitgereikt voor de bloemenintocht. Kinderen die er zaterdag niet bij zijn krijgen hun medaille maandag op school.
Bloemenintocht
Op zaterdag vindt de traditionele bloemenintocht plaats. De start zal zijn om ongeveer 14.30 uur.
Aankomst bij Boscotondo rond 15.30 uur.
We hopen dat er veel Rakt-supporters aanwezig zijn om de deelnemers te feliciteren!
VERGEET A.U.B. NIET UW KIND AF TE MELDEN NA DE BLOEMENINTOCHT!!
Voor alle vragen over de avondvierdaagse kunt u terecht bij Rob en Werner. We hopen dat alles naar wens verloopt en
dat we achteraf kunnen terugkijken op een geslaagde avondvierdaagse!
Werkgroep A4D
VERKIEZINGEN MR
Omdat er volgend jaar 2 plaatsen vrijkomen in de oudergeleding van de MR zijn we op zoek naar 2 nieuwe ouders voor
onze MR.
De kinderen van de vertrekkende ouders gaan naar de middelbare school en het is dan gebruikelijk dat zij de MR gaan
verlaten.
We zoeken enthousiaste mensen die actief willen meedenken over de ontwikkeling van ons kindcentrum. Dit doen zij
samen met een paar leerkrachten. We vergaderen 6 keer per schooljaar en de avonden plannen we in overleg.
Als u denkt, “dat is iets voor mij”, of u krijgt graag inhoudelijke informatie, stuurt u dan een berichtje naar
mrderakt@obsh.nl.
Mochten er meerdere kandidaten zijn dan zullen er verkiezingen volgen. U kunt zich opgeven tot 11 juni a.s.
Met vriendelijke groeten,
Namens de MR
GROEPSVERDELING SCHOOLJAAR 2018-2019
Op dit moment zijn we bezig met de organisatie van ons onderwijs van volgend schooljaar.
Hoe wordt de verdeling van de groepen? Welke leerkracht komt voor welke groep te staan etc. etc.
U heeft al eerder in de weekbrief kunnen lezen dat er een nieuwe combinatiegroep komt op school:
De combinatiegroep 2-3.
We krijgen van ouders hierover vragen en willen u alvast via deze weg wat meer informeren.
In welke groep zit mijn kind?
Wanneer een kind in de groep 2-3 zit betekent dat, net als bij de kleutergroepen of andere combinaties binnen de school,
dat uw kind of in groep 2 zit of in groep 3. Met natuurlijk de daarbij behorende leerstofonderdelen van elke groep.
En wat betekent dat dan voor het werken in deze groep (en)?
We willen graag een intensieve samenwerking tussen groep 3 en 2-3 realiseren. Spelend leren krijgt meer aandacht
binnen deze groepen. Op deze manier kunnen we er nog beter voor zorgen dat het geleerde betekenis krijgt. Bij de
groepen 2-3 en 3 zult u volgend schooljaar dan ook bijv. hoeken zien in beide klassen en in de voorruimte.
Ook vinden er vaker groepsoverstijgende activiteiten plaats.
Het doel is om nog beter aan te sluiten bij de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen.
Volgende week zullen we u hier uitgebreid verder over informeren. Mocht u vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij
de leerkracht van uw kind of Helen Vink.

SCHRIJFLETTERS
Voor de kinderen die graag de letters willen leren schrijven die in groep 3 gebruikt worden, vindt u hieronder een
overzicht met de juiste letters.

DE JAARAFSLUITING VAN SCHOOLJAAR 2017 - 2018
Dit jaar hebben we de kinderen in alle groepen weer gevraagd naar hun wensen voor het afsluiten van het schooljaar.
Wat past er bij zo’n afsluitend feestje? Waar hebben we zin in?
Kinderen, van klein tot groot, kunnen hun wensen kenbaar maken. In sommige groepen staat een ideeën-bus en in
andere groepen worden kleine werkgroepjes gemaakt die aan de slag gaan om te brainstormen over activiteiten.
Dit natuurlijk allemaal rekening houdend met het beschikbare budget. Er wordt in sommige groepen gestemd in een echt
stemhokje. Anoniem natuurlijk! De voorpret en spanning om wat er gekozen wordt is groot.
Er komen heel gevarieerde plannetjes uit. Wat uw kind met zijn/haar groep gaat doen hoort u binnenkort van de
leerkracht. In ieder geval trekt elke groep er een dagje op uit. Sommigen per fiets, anderen met auto’s. De leerkrachten
van uw kind(eren) zullen uw hulp af en toe nodig hebben in deze week.
Dit kan zijn voor de voorbereidingen, het begeleiden van groepjes, het samen fietsen of voor het vervoeren van kinderen
met de auto.
De activiteiten vinden plaats in de week van 18 t/m 22 juni.
Vrijdag 22 juni hebben we met de kinderen een viering waarin we een starten met het aftellen naar het einde van het
schooljaar.
BERICHT VOOR DE PEUTERS EN KLEUTERS VAN DE RAKT
Alle kinderen van de groepen 1 en 2 hebben gestemd in een stemhokje. Ze konden hun stem uitbrengen voor: een dag
uit in het bos… of de speeltuin.
Er werd massaal voor de speeltuin gestemd en daarom gaan wij naar…..
Speeltuin: De Speuldries in Deurne.
Datum: maandag 18 juni.

Groepen 1-2
We willen ongeveer om 9.15 uur in de speeltuin zijn en om 14.15 uur verzamelen voor de terugreis naar school.
Voor de kleuters vinden we het belangrijk zo’n dagje zelfstandig door te brengen met de groep.
Voor het vervoer hebben wij u wel heel hard nodig. Wij hopen dat we weer voldoende auto’s hebben om ons te halen en
te brengen. U kunt uzelf vanaf donderdag opgeven via digiduif.
Peuters
Zij gaan onder begeleiding van de leidsters en eigen ouders naar de speeltuin. We vertrekken om 8.45 uur en blijven tot
maximaal 12.00 uur.
Dit uitstapje is voor alle peuters van zowel de rode als de blauwe groep.
Er is dan ’s middags geen groep omdat iedereen ’s morgens al is moe gespeeld.
Wij hebben er nu al zin in!

Informatie van buiten

