WEEKBRIEF 3
4 september 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- De gouden weken
- Nieuwe manager kinderopvang
- Schoolmelk
- Wilma-dag
Informatie van buitenaf
- Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen
- Gratis proeflessen jeugdtheaterschool Annatheater

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 4 september: startgesprekken gr. 1 t/m 8
Dinsdag 4 september: 8.45 uur bijeenkomst oudervereniging
Maandag 10 september: Trektocht groep 7 t/m woensdag 12 september

BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 4 september
Groep 3 Werner
Woensdag 5 september
Groep 4 Karin/Moniek
Donderdag 6 september
Groep 5 Miranda/Karin
Dinsdag 10 september
Groep 8 Job
Donderdag 13 september (week 37)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 4 september (week 36)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)
DE GOUDEN WEKEN
Deze week bespreken we in ons Kindcentrum de afspraak: We stoppen bij nee en hou op.
NIEUWE MANAGER KINDEROPVANG
Binnen het Kindcentrum is er een nieuwe manager voor de opvang gestart. Zij is de opvolger van Hetty Nefkens die deze
taak de afgelopen jaren binnen het Kindcentrum heeft gehad.
Zij stelt zich in onderstaand stukje persoonlijk aan u voor:
Beste ouders/verzorgers,
Met ingang van 27 augustus ben ik de nieuwe manager Kinderopvang bij Kindcentrum De Rakt, KC de Bundertjes en
PSZ ‘t Poppeschoentje. Graag wil ik hieronder mijzelf voorstellen.
Mijn naam is Hannah El Addouti, ben 29 jaar oud en woon in Helmond. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de film en ben ik
regelmatig terug te vinden in de sportschool. Inmiddels ben ik 7 jaar werkzaam bij Spring Kinderopvang.
De eerste jaren als pedagogisch medewerker en inmiddels al enige tijd als manager Kindcentrum.
De komende weken zal ik zoveel mogelijk op locatie zijn om nader kennis te maken. Mijn werkdagen zijn maandag,
dinsdag en donderdag. U kunt me bereiken via de mail: heladdouti@spring-kinderopvang.nl of mobiel op 06-22426175.
Mochten u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, neem dan gerust contact met me op.
Met vriendelijk groet,
Hannah El Addouti

SCHOOLMELK
Het is mogelijk dat uw kind(eren) op school melk drinken tijdens de eetpauze.
U kunt hierover informatie vinden op: https://iedereenfitopschool.nl
WILMA-DAG
Afgelopen vrijdag heeft juf Wilma afscheid genomen van De Rakt met een speciaal voor haar georganiseerde
Wilma-Dag.
Al vroeg in de ochtend werd juf Wilma opgehaald met een speciale auto: een Mini Moke.
De rode loper lag al uit toen ze arriveerde samen met haar kinderen en kleinkinderen.
Direct na aankomst luidde ze de startbel en kon het grote kinderfeest beginnen!
De hele ochtend mochten kinderen vrij rondlopen door het gebouw en over het speelterrein en aansluiten bij activiteiten
naar wens.
Samen met teamleden en ouders was alles goed voorbereid en hebben de kinderen een fantastische ochtend gehad.
Als grote verrassing voor juf Wilma én voor alle kinderen was er op het einde van de ochtend een speciaal optreden van
The Voice artiest; Dave!
Nadat hij drie liedjes had gezongen had hij uiteraard nog tijd voor een handtekeningen sessie.
Na schooltijd hebben verschillende ouders Wilma nog de hand geschud en zijn we vervolgens begonnen aan een
heerlijke lunch.
Daarna is er nog een receptie georganiseerd waarbij Wilma nog heerlijk heeft kunnen praten met de vele mensen waar
ze mee samen heeft gewerkt.
Wilma en haar gezin hebben enorm genoten evenals wij als team! Het was een echte WilmaDag!
We willen dan ook iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan deze succesvolle dag!

Informatie van buiten

Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen Informatieavond GGD
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van
kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom
organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van
kinderen met poepproblemen.
Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen naar
de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% van de 4 tot
7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar.
Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de
ouders/verzorgers.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een
informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken
ze de verschillende manieren en praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45 uur is de inloop en
om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.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

