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MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Nieuwjaarsborrel
- Startgesprekken
- Surveilleren
- Digiduif
- Kalenders
- Luizencontrole
- De gouden weken
- Nieuws van Bieb op School
Informatie van buitenaf
- Gezins- en jongerencoaches
- Gratis proeflessen Annatheater

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 21 augustus: Nieuwjaarsborrel, peutergroepen 10.45 uur en 14.30 uur, gr. 1 t/m 8 14.15 uur
Donderdag 30 augustus: startgesprekken gr. 1 t/m 8
Dinsdag 4 september: startgesprekken gr. 1 t/m 8
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 20 augustus
Geen bieb
Woensdag 22 augustus
Geen bieb
Donderdag 23 augustus
Geen bieb
Dinsdag 28 augustus
Groep 2-3 Marieke/Carla
Donderdag 30 augustus (week 35)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 4 september (week 36)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)
NIEUWJAARSBORREL
Morgen, dinsdag 21 augustus zijn alle ouders en/of verzorgers welkom voor een nieuwjaarsborrel in de groep van hun
kind(eren). U kunt dan kennismaken met de professionals die met uw kind(eren) werken én met elkaar. We willen samen
met alle kinderen en ouders/verzorgers die in de gelegenheid zijn op deze tijd, proosten op een nieuw schooljaar
Voor de ochtendpeutergroep start de nieuwjaarsborrel om 10.45 uur, voor de middagpeutergroep om 14.30 uur en de
nieuwjaarsborrel voor groep 1 t/m 8 start om 14.15 uur.
De gebruikelijke informatieavond komt dit schooljaar te vervallen. Alle groepsinformatie m.b.t. onderwijsinhoud en
accenten voor elke groep kunt u weer vinden op de groepspagina via de website of via deze link www.derakt.nl.
Klik dan op de groep van uw kind(eren)
Heeft u n.a.v. deze info nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende
leerkracht, Voor sommige groepen wordt er nog een informatiemoment gehouden t.a.v. specifieke onderwerpen. (b.v.
overgang naar voortgezet onderwijs). Hierover krijgt u t.z.t. bericht.
STARTGESPREKKEN
Op donderdag 30 augustus en dinsdag 4 september staan de startgesprekken gepland. Tijdens deze gesprekken kunt u
persoonlijk samen met de leerkracht over uw kind(eren) praten. U kunt zich hiervoor vanaf morgen aanmelden via
Digiduif. De kinderen van de groepen 7 en 8 sluiten aan bij dit gesprek.

SURVEILLEREN
Tijdens de pauze dragen alle surveillanten voortaan een groen hesje. Zo zijn ze goed
herkenbaar voor alle kinderen en elkaar.

DIGIDUIF
Alle nieuwe leerlingen krijgen een activeringscode mee naar huis om in te loggen in Digiduif. Ook leerlingen die nog niet
zijn ingelogd krijgen een activeringscode mee. Lukt het u niet om in te loggen, loop dan gerust even binnen bij de
administratie. Rian kan u dan wellicht verder helpen.
KALENDERS
Morgen krijgen alle oudste kinderen van elk gezin een jaarkalender mee naar huis. Zoals eerder gemeld werd, is de
landelijke dag van de Koningsspelen verplaatst.(i.v.m. Goede vrijdag 2019)
Deze wordt komend jaar niet gehouden op de laatste vrijdag voor de meivakantie (19 april), maar op vrijdag 12 april.
Op vrijdag 19 april staat nu een studiedag gepland en zijn alle kinderen vrij.
Op de kalender die de kinderen morgen meekrijgen staan deze data al goed aangegeven.
Ook op de site van de Rakt, www.derakt.nl, kunt u alle informatie vinden, zoals jaarkalender, gymrooster en
Raktiviteitrooster.
LUIZENCONTROLE
Vandaag heeft onze groep luizenouders weer de eerste controle gedaan in alle groepen. Fijn dat ouders in de vakantie
hun kind(eren) ook nakijken. Zodoende zijn er slechts in 2 groepen luizen geconstateerd. De ouders van de
desbetreffende groepen zijn hiervan op de hoogte gebracht.
DE GOUDEN WEKEN
Na een lange vakantie moet iedereen weer op gang komen. Kinderen moeten wennen aan nieuwe leerkrachten of
pedagogisch medewerkers en moeten soms wennen aan een nieuwe groep. Zelfs al is de oude groep bij elkaar gebleven
dan is na de vakantie merkbaar dat kinderen zijn veranderd. Ze zijn fysiek gegroeid, hebben in de vakantie ook allerlei
ervaringen opgedaan, mogelijk zijn er dingen veranderd. Dit alles heeft invloed op kinderen en op de manier waarop ze
zich na de vakantie weer presenteren aan elkaar.
Op het hele Kindcentrum werken we aan de gouden weken. We maken (opnieuw) kennis met elkaar, er worden
groepsvormende activiteiten gedaan in de groep, en we leren elkaars kwaliteiten zien. Ook regels en afspraken die
belangrijk zijn voor de groep en in het hele Kindcentrum worden besproken.
De afspraak die deze week in alle groepen wordt besproken: “We noemen elkaar bij de naam
NIEUWS VAN BIEB OP SCHOOL
Ook dit jaar gaan we weer volop gebruik maken van onze Bibliotheek op
School. We hebben weer een nieuwe planning gemaakt zodat elke groep 1
maal in de 3 weken onder lestijd de bieb kan bezoeken. Wanneer de groep
van uw kind aan de beurt is, kunt u elke week zien in de weekbrief. De
bezoekdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.
Na lestijd is de Bieb open op woensdag van 12.30 uur tot 13.00 uur.
De eerste schoolweek is er geen uitlening. We gebruiken deze week voor het opruimen van alle boeken die worden
teruggebracht. Onze vrijwilligers verwerken deze en maken de bieb weer tiptop in orde.

Wist u dat er nog steeds nieuwe vrijwilligers nodig zijn. Heeft u 1 keer in de week (minder/meer kan ook) te helpen in de
bieb, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. U hoort dan zo snel mogelijk van ons.
Goed nieuws: Heeft uw kind geen pas meer? U kunt nu gratis een nieuwe pas aanvragen. Hiervoor hoeft u alleen maar
een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier ligt in de Bieb op School maar ook in de groep van uw kind. In de klas
wordt hier door de leerkracht aandacht aan besteed en kunnen deze formulieren worden uitgedeeld.
We wensen iedereen een fijn jaar met veel leesplezier toe.

Informatie van buiten
GEZINS- EN JONGERENCOACHES
Beste ouders en leerlingen,
Graag willen wij ons aan jullie voorstellen.
Wij zijn het aanmeldteam van de gezins- en jongerencoaches voor de gemeente Helmond. Vanaf nu zijn
wij het eerste aanspreekpunt namens alle gezins- en jongerencoaches van de gemeente Helmond.
U kunt bij de gezins- en jongerencoaches terecht met al uw vragen over opvoeden, opgroeien en gedrag
over kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar. Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op
slapen, eten, regels, het bevorderen van wenselijk gedrag, uw kind nieuwe vaardigheden aanleren,
omgaan met ongewenst gedrag, het versterken van de band of communicatie tussen ouders en kind,
zelfstandig wonen etc.
Het uitgangspunt van de gezins- en jongerencoaches is dat wij werken vanuit uw vraag, wensen en
mogelijkheden.
Wij werken op de volgende manier:

 U neemt contact op met het aanmeldteam. Dit kan telefonisch of via de mail. Wanneer u een informatieve vraag
heeft zullen wij deze voor u beantwoorden.
 Heeft u een hulpvraag, dan zullen wij hier kort telefonisch met u over spreken, zodat we goed kunnen kijken met
welke hulp u het beste geholpen bent. Zodra we dit duidelijk hebben zullen wij u koppelen aan iemand uit het
team van de gezins- en jongerencoaches in uw wijk. Zij zullen verdere afspraken met u maken. Tijdens de eerste
afspraak maken jullie samen een plan, waarbij de gezins- en jongerencoaches helpen door middel van het
verstrekken van informatie, het geven van adviezen en het bieden van begeleiding gericht op de hulpvragen. De
ene keer is er één huisbezoek nodig, de andere keer is er meer nodig. wij zullen hierin samen met u kijken wat
nodig is en waar u zich prettig bij voelt.
 Wanneer dit helpend is zullen wij, in overleg met u, samenwerken met andere belangrijke betrokkenen. Dit kan
bijvoorbeeld familie, school of een andere hulpverleningsorganisatie zijn. Hierbij kunnen wij ook regie nemen
om ervoor te zorgen dat er goed samen gewerkt wordt.
 Wanneer wij inschatten dat elders uw hulpvraag beter beantwoord kan worden, kunnen wij u doorverwijzen naar
hulp in uw wijk of naar specialistische hulpverlening. Voor specialistische hulpverlening is er een individuele
voorziening (ook wel indicatie of beschikking genoemd) nodig. Deze kunnen wij voor u aanvragen.
 Wanneer u al eerder contact heeft gehad met een gezins- en jongerencoach, streven wij ernaar het nieuwe
contact met diezelfde gezins-en jongerencoach te laten verlopen.

Mocht u een vraag hebben over of voor de gezins- en jongerencoaches, dan hopen wij dat u contact met
ons op zult nemen.
Vriendelijke groeten,
Het aanmeldteam gezins- en jongerencoaches:
Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, Wendy Bergman, Nicole Dekker en Lenneke Roks
Contactgegevens:
14-0492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur)
frontofficejeugd@helmond.nl

Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater vanaf 5 september
Toneelspelen is altijd spannend. Je gebruikt je fantasie om allerlei gekke en onverwachte situaties te beleven.
Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert ook een heleboel. In de acteerlessen werk je
aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen om samen te werken, te presenteren en je fantasie worden
verbreed.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden vanaf 5 september op
woensdagen en donderdagen gegeven.

“Ik heb meer dan alleen toneelspelen geleerd; dankzij de toneellessen in het Annatheater kan ik
beter voor een groep spreken, heb ik meer controle over mijn lichaam en kan ik mijn emoties beter
laten zien” (Emma)
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
www.annatheater.nl

