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MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Bedankt!
- Luizencontrole
- Eindtoets groep 8
- Verlof aanvragen
- Bericht voor groep 1-2-3
- Nieuwe collega m.i.v. nieuwe schooljaar
- Avondwandelvierdaagse 2018
- Groepsindeling schooljaar 2018-2019
- Koffie-uurtje m.b.t. nieuwe groep 2-3
Informatie van buitenaf
- Korte cursus jeugdtheaterschool Annatheater
- Kayak Experience bij de Helmvaarders

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
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
Woensdag 13 juni:11.30-12.15 uur Raktiviteit gr. 1-2 Bertie, gr. 3 Werner, gr. 8 Job
Vrijdag 15 juni: 11.30-12.15 uur Raktiviteit gr. 1-2 Marieke/Carla, gr. 5 Miranda/Karin, gr. 7 Veronique/Sherina
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 5 juni
Groep 1-2 Marieke/Carla
Woensdag 6 juni
Groep 1-2 Bertie
Donderdag 7 juni
Groep 1-2 Ingrid/Chantal
Dinsdag 12 juni
Groep 3 Werner en groep 4 Karin/Moniek
Donderdag 7 juni (week 23)
Groep blauw peuters
Dinsdag 12 juni (week 24)
Groep rood peuters
BEDANKT!
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de lieve berichtjes en kaarten die ik heb mogen ontvangen na het overlijden
van mijn moeder vorige week. Jullie betrokkenheid doet me goed!
Een speciaal bedankje voor alle steun die ik van het team in deze moeilijke periode heb gekregen.
Marcel Wijgergangs
LUIZENCONTROLE
Gisteren heeft er een luizen-nacontrole plaatsgevonden. In 2 groepen zijn luizen geconstateerd. De ouders van de
betreffende groepen zijn hiervan op de hoogte gebracht. Houdt u het thuis zelf goed in de gaten en geef het tijdig door
aan de leerkracht wanneer uw kind(eren) luizen heeft/hebben.
EINDTOETS GROEP 8
Groep 8 heeft inmiddels het leerlingrapport ontvangen met daarop het resultaat van hun Cito Eindtoets.
Ze hebben netjes gescoord: het schoolgemiddelde is 538,7, terwijl het landelijk gemiddelde 535,6 is.

VERLOF AANVRAGEN
We zien op dit moment dat er veel verlofaanvragen bij de directie binnenkomen. In de bijlage bij deze weekbrief vindt u
de gemeentelijke informatiefolder m.b.t. geoorloofd en ongeoorloofd verlof. Hierin kunt u lezen wanneer uw kind in
aanmerking komt voor geoorloofd verlof en wanneer niet.
VOOR DE OUDERS VAN DE KINDEREN IN DE GROEPEN 1-2-3
Morgen, woensdag 6 juni, wordt het weer prachtig zonnig weer.
We willen graag een keer met de kinderen van onze groepen met water spelen.
Dit gaan we doen na de pauze van 10.30 u. op het schoolplein.
De kinderen mogen een zwempak of bikini of zwembroek en een handdoek
meebrengen.
Dit mogen ze nog in hun tas laten zitten ’s morgens. We kleden ons op school wel om.
Vriendelijke groeten, de juffen en de meester.
NIEUWE COLLEGA M.I.V. NIEUWE SCHOOLJAAR
Twee weken geleden heeft er vanuit een eerste sollicitatieronde op stichtingsniveau een tweede gesprek plaatsgevonden
voor de vacature in de onderbouw op De Rakt.
Na dit sollicitatiegesprek is unaniem besloten om Fleur de Bruin aan te stellen als nieuwe collega..
De commissie bestond uit Christel Verbruggen (personeelszaken OBSH) Joyce van de Reek (MR voorzitter), Helen Vink
en Marcel Wijgergangs.
Fleur werkt nu nog als vervanger op Kindcentrum De Stroom en zal m.i.v. het nieuwe schooljaar een rol krijgen het
onderbouw team.
Fleur zal zichzelf in een van de volgende weekbrieven verder aan u voorstellen.
AVONDWANDELVIERDAAGSE 2018
Wauw……… wat gaaf !! Om met alle kinderen en hun papa’s, mama’s en begeleiders
aan te komen in de stad. Vier dagen hebben we gewandeld door onze wijk, door onze
bossen, over fietspaden en zandweggetjes, door het speelhuis naar de finish in de stad.
Daarvoor hadden alle kinderen al een hand, een roos, een medaille en een applaus
ontvangen op de verzamelplaats aan de Lorentzlaan.
Een groot compliment aan alle lopers, 80 in totaal, als een van de weinigen liep
KC de Rakt de 5, 10 en 15 kilometer. Op zaterdag liep de 15 kilometergroep zelfs een
tempo van 5,9 km per uur. Wauw!!
Een groot compliment aan alle ouders die ons wilden helpen om er iets speciaals van te
maken, de mensen met de rode hesjes, aan- en afmeld-ouders, ouders die voor en
achter aan de groep wilden lopen, ouders die voor iets lekkers zorgden op zaterdag,
de scouting, de meneren en de juffen en de ouders die met hun kind mee wandelden.
Bedankt allemaal!!!
Het was sfeervol en gezellig. Het was fantastisch!! Tot volgend jaar.
Werkroep A4D.

GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2018-2019
Afgelopen maanden hebben we samen met het team gekeken naar de plannen voor het nieuwe schooljaar.
Met welke leerlingaantallen hebben we te maken? Welke wensen en ontwikkelingen willen we verder uitwerken binnen
het Kindcentrum?
Welke organisatie is het meest passend bij dat wat de kinderen op dit moment nodig hebben?
U bent geïnformeerd over de samenstelling van een groep 2-3 waarover u hieronder nog iets meer kunt lezen.
Er zijn dit jaar weinig verschuivingen wat betreft teamleden binnen de huidige onder- en bovenbouw.
Dat geeft rust in de organisatie en betekent dat teamleden gebruik kunnen maken van al eerder opgedane expertise
rondom bepaalde leeftijdsgroepen en het aanbod.
De indeling is rond en die willen we dan ook graag met u delen.
Groep
PSZ
BSO
Taalklas
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 2-3
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Teamleden
Gitte, Wendy, Heidi en Ellen
Astrid (ondersteund door Joke)
Chantal
Bertie (1x per 2 weken juf Fleur op woensdag)
Ingrid en Fleur
Marieke en Carla
Werner en juf Chantal op maandag
Karin en Moniek
Miranda en Karin
Rob
Veronique en Sherina (ouderschapsverlof door Miranda 1 ochtend per 2 weken)
Job

De definitieve leerlingaantallen per groep, de verdeling van de kinderen in de onderbouw over de groepen en de inzet
van ondersteuning zullen we op een later tijdstip met u delen.
Er vinden nog gesprekken plaats om de laatste puntjes op de i te zetten.
Zoals gemeld komt er in de onderbouw een groep 2-3. We zijn met de leerkrachten al enige tijd in gesprek over wat de
beste plek is voor elk kind uit de groepen 1, 2 en 3.
Ook voor een aantal kinderen uit groep 1 geldt namelijk dat ze in een nieuwe groep 1-2 zullen komen.
We kijken hierbij naar verschillende factoren; vriendjes/vriendinnetjes, uitdaging, zelfstandigheid, ondersteuningsvraag
etc. We gaan hier dan ook heel zorgvuldig in te werk.
We willen u uitnodigen om, wanneer u denkt belangrijke informatie te hebben over uw kind die van belang kan zijn bij de
groepsverdeling, deze aan te geven bij de leerkracht van uw kind.

KOFFIE-UURTJE M.B.T. NIEUWE GROEP 2-3
Omdat de combinatiegroep 2-3 een nieuwe combinatie is op de Rakt vinden we het belangrijk
dat u de juiste informatie krijgt over deze nieuwe groep.
Vandaar dat we op donderdagochtend 14 juni voor alle geïnteresseerde ouders van de
kleutergroepen een koffie-uurtje organiseren over deze combinatiegroep.
U krijgt dan informatie over hoe we volgend schooljaar in de groepen 2-3 en 3 gaan werken.
Daarnaast is er voor u de gelegenheid om vragen te stellen over deze nieuwe manier van
werken.
We zien u graag op 14 juni om 8.30 uur in de aula. De koffie en thee staan voor u klaar!

Informatie van buiten
Korte cursus toneelspelen Jeugdtheaterschool Annatheater
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert vanaf 14 juni voor kinderen en jongeren een korte cursus toneelspelen.
Altijd al toneel willen leren spelen? Vanaf 14 juni kun je 4 lessen volgen om te kijken of acteren iets voor je is.
Data: donderdag 14, 21, 28 juni en 5 juli 2018
Tijden: Kinderen 6 t/m 11 jaar: donderdag van 16.00 tot 17.00 uur
Kinderen/jongeren vanaf 12 jaar: donderdag van 17.15 tot 18.45 uur
Voor meer informatie:
Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Zie ook www.annatheater.nl, rubriek Jeugdtheaterschool

DEZE CURSUS IS VOOR KINDEREN UIT GROEP 7 EN 8 GRATIS!
Deze actie 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
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