WEEKBRIEF 2
28 augustus 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Weer een heel nieuw schooljaar
- Wilmadag
- Aanmelden broertjes, zusjes
- Gouden weken
- Afwezige collega’s
- Digiduif
Informatie van buitenaf
- Cursussen de Zorgboog
- Funckey Hockey

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 28 augustus: 19.15 uur MR vergadering
Donderdag 30 augustus: startgesprekken gr. 1 t/m 8
Vrijdag 31 augustus: Wilmadag
Dinsdag 4 september: startgesprekken gr. 1 t/m 8

BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 28 augustus
Groep 2-3 Marieke/Carla
Woensdag 29 augustus
Groep 1-2 Bertie
Donderdag 30 augustus
Groep 1-2 Ingrid/Fleur
Dinsdag 4 september
Groep 3 Werner
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)
WEER EEN HEEL NIEUW SCHOOLJAAR
Vorige week dinsdag hebben alle kinderen in hun eigen groep met hun leerkracht(en) en aanwezige ouders geproost op
een nieuw schooljaar. Iedereen had er zin in, het begin is gemaakt!

WILMADAG
Omdat Wilma Martens per 1 augustus niet meer aan onze
school verbonden is, vieren wij op
31 augustus a.s. met alle kinderen en het team

WILMA-DAG
en gaan we voor Wilma en haar gezin een geweldige dag verzorgen.

Vanwege gezondheidsredenen neemt juf Wilma op vrijdag 31 augustus afscheid.
We zullen Wilma en haar gezin vroeg in de ochtend thuis ophalen en daarna beginnen met het grote kinderfeest met
dans, muziek, schminck, bios, workshops etc. In en rondom het gebouw is er van alles te doen voor de kinderen.
Om 12.30 uur stellen we ouders nog even in de gelegenheid om Wilma een hand te geven. Om 13.00 uur zullen we met
Wilma en het team nog lekker lunchen.
We gaan er samen een mooie “Wilma”dag van maken!!
VOOR-AANMELDEN OF AANMELDEN BROERTJES, ZUSJES
Meteen na de zomervakantie zijn er weer verschillende verzoeken van nieuwe ouders voor het aanmelden van hun kind
bij Kindcentrum De Rakt.
Het is voor ons ook erg belangrijk om te weten welke kinderen er nog aangemeld gaan worden van onze huidige
oudergroep.
Om een goed beeld te krijgen welke broertjes en zusjes nog een plek op de Rakt willen krijgen, vragen wij u (indien dit
nog niet gebeurd is) om een formulier in te vullen.
Voor kinderen jonger dan 3 jaar kunt u een voor-aanmeldformulier invullen. U krijgt dan een automatisch een oproep voor
aanmelding en intake als uw kind 3 jaar en 9 maanden oud is.
Voor kinderen ouder dan 3 kunt u een aanmeldingsformulier invullen.
Toelating
Kinderen kunnen worden toegelaten, als ze door hun ouders/verzorgers bij ons zijn aangemeld. Het inschrijven gebeurt
door de directie, na een gesprek met de ouders/verzorgers. Bij inschrijving moet door de ouders een
inschrijvingsformulier ondertekend worden, waarin staat dat zij aan de school alle informatie versterkt hebben die nodig is
voor een goede onderwijskundige en pedagogische begeleiding van het kind.
Na dit gesprek bekijken we of we als Rakt de juiste zorg kunnen bieden en gaan in dat geval over tot definitieve plaatsing.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.
DE GOUDEN WEKEN
Vorige week zijn we in elke groep gestart met De Gouden Weken. De afspraak die we besproken hebben in alle groepen
was: We noemen elkaar bij de naam.
Deze is in sommige groepen ook al aangevuld met afspraken die de groep belangrijk vindt. Daardoor werken alle
kinderen samen aan een fijne groep.
Deze week staat in ons Kindcentrum de volgende afspraak centraal: We laten elkaar ongestoord werken en spelen.
AFWEZIGE COLLEGA’S
Onze collega juf Wendy Peels (onderwijsassistent onderbouw) heeft helaas door ziekte haar werkzaamheden na de
vakantie niet op kunnen pakken. Vanaf gisteren worden haar werkzaamheden in de onderbouw waargenomen door

juf Annemarie. Zij zorgt ervoor dat de geplande ondersteuningen in de vier groepen door kan gaan.
We hopen dat Wendy weer snel hersteld is en wensen haar veel beterschap toe.
Juf Bertie is afgelopen vrijdag naar huis geroepen in verband met het overlijden van haar schoonvader. Gisteren en
vandaag heeft juf Fleur Oomen de groep vervangen. Morgen zal onze eigen juf Fleur de groep draaien. Vanaf donderdag
is juf Bertie weer aanwezig en de geplande startgesprekken zullen gewoon doorgang hebben.
We wensen haar en haar gezin veel sterkte toe.
Meneer Dirk heeft afgelopen weekend een klein ongelukje gehad met de fiets. Hierdoor kon hij deze dagen niet op het
werk zijn. We wensen hem een goed herstel toe en hopen hem zo snel mogelijk weer op de werkplek terug te zien!
Juffrouw Antoinette is er vanaf morgen tot en met vrijdag.
DIGIDUIF
Als het goed is, hebben alle nieuwe leerlingen een activeringscode mee naar huis gekregen om in te loggen in Digiduif.
Ook leerlingen die nog niet waren ingelogd hebben opnieuw een activeringscode mee gekregen. Lukt het u niet om in te
loggen, loop dan gerust even binnen bij de administratie. Rian kan u dan wellicht verder helpen.
Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Informatie van buiten
Cursus Waarde(n)vol Communiceren met je Kind
Woensdag 5 september 2018 start De Zorgboog Cursussen & Diensten met een nieuwe reeks van de cursus
Waarde(n)vol communiceren met je kind.
In deze interactieve cursus krijg je handvatten om de eindeloze uitdagingen van het opvoeden aan te kunnen. In 5 lessen
van 2 uur worden de basisprincipes van het communiceren met je kind uiteengezet.
Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen voelt, zo praten dat jij ook begrepen wordt, zo conflicten oplossen zodat
niemand verliest en zo afspraken maken dat iedereen zich er aan houdt.
Durf je de uitdaging aan? Meld je dan nu aan! Of neem een kijkje op de website van de Zorgboog voor meer informatie
over deze cursus.
Cursusdata, kosten en aanmelden
Waardenvol communiceren start op donderdag 5 september 2018 om 20:00 uur in Helmond en bestaat uit 5 lessen van 2
uur. (5, 12, 19, 26 september en 3 oktober 2018).
Woon je in Helmond? Inwoners van de gemeente Helmond krijgen in verband met subsidie korting op de cursus. Zij
betalen € 40 per persoon. Woon je niet uit Helmond, maar ben je wel lid van Zorgboogextra, dan betaal je € 127. Ben je
geen lid van Zorgboogextra? Dan betaal je € 140.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier van de Zorgboog:
aanmeldformulier waardenvol communiceren met kinderen
MINDFULNESS VOOR JONGE OUDERS
Waar vind jij de rust binnen je jonge gezin? Momenten van inspanning vragen om momenten
van ontspanning.
Maar wanneer en hoe?
Beter luisteren naar je lichaam
In deze cursus leer je de rust bij jezelf te vinden. Door beter naar jezelf en je lichaam te leren luisteren. Om zo bewuster
met jezelf en je omgeving om te gaan. Wat resulteert in een positieve sfeer en een gelukkig gevoel.
Cursusdata, kosten een aanmelden
De cursus start op donderdag 6 september 2018 om 20:00 uur in Helmond en bestaat uit vijf lessen van 1,5 uur. (13, 20,
27 september en 4 oktober 2018).

De kosten bedragen € 99,- voor leden van Zorgboogextra. Als je geen lid bent betaal je € 110,-.
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier van de Zorgboog:
Aanmeldformulier Mindfulness voor jonge ouders
Informatie en aanmelden?
Voor aanmelden of informatie over Waardenvol communiceren met Kinderen of Mindfulness voor jonge ouders informatie
kun je een mail sturen naar cursussendiensten@zorgboog.nl of telefonisch contact met ons opnemen via
telefoonnummer 0492-504821

