WEEKBRIEF 4
11 september 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- De gouden weken
- Communie
- Ontruimingsoefening 12 september
- De Blazersklas
- Verkeersveiligheid in en om school
- Trektocht groep 7
- Bike Battle groep 8
Informatie van buitenaf
- Swift Handbaltoernooi

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Maaandag 10 t/m woensdag 12 september: Trektocht gr. 7
Dinsdag 11 september: Bike battle groep 8 (Zie verderop in deze weekbrief)
Woensdag 26 september: Studiedag, alle kinderen van gr 1 t/m 8 vrij

BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 11 september
Groep 8 Job
Woensdag 12 september
Groep 7 Veronique/Sherina
Donderdag 13 september
Groep 6 Rob
Dinsdag 18 september
Groep 1-2 Ingrid/Fleur
Donderdag 13 september (week 37)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 18 september (week 38)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)
DE GOUDEN WEKEN
Deze week wordt in ons Kindcentrum aandacht besteed aan de volgende afspraak : We zeggen het rustig als we iets niet
leuk vinden.
COMMUNIE
In groep 4 is de informatie over aanmelding voor de eerste Communie aanwezig.
ONTRUIMINGSOEFENING 12 SEPTEMBER
De geplande ontruimingsoefening van onze eigen kalender wordt naar voren
gehaald i.v.m. de landelijke actie; #wij schoolleiders slaan alarm!
Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en onderwijsondersteuners in het
primair onderwijs zijn verontwaardigd dat er in de huidige cao-afspraken niet voor
alle functies één lijn is getrokken in beloning.
Investeren in een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk is nodig voor álle functies in de school, voor
leerkrachten maar ook voor schoolleiders, adjuncten én onderwijsondersteunend personeel.
Voor de eerste actie op 12 september aanstaande vraagt de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) alle schoolleiders
in Nederland ’s ochtends om 9 uur hun jaarlijkse ontruimingsoefening te houden, met als duidelijk signaal het brandalarm.
Zo zal in heel Nederland zichtbaar zijn dat schoolleiders alarm slaan! Team en kinderen van Kindcentrum De Rakt zullen
aan deze oproep gehoor gaan geven.

DE BLAZERSKLAS
Twee weken geleden hebben alle kinderen van groep 5 en 6 uitleg gehad over de volgende instrumenten: de cajon,
de saxonet, de klarinet, de trompet en de accordeon. Zij mochten een eerste en tweede keus opgeven m.b.t tot het
instrument dat zij zouden willen gaan bespelen. Vorige week is de eerste les geweest. Alle kinderen hebben een eigen
instrument gekregen en zijn de eerste les voornamelijk bezig geweest met het verkennen van het instrument en het
produceren van geluid uit het instrument. Dat lukte al behoorlijk goed. Vanmiddag is de tweede les geweest.
Ook volgende week volgt er nog een les. Daarna zijn er enkele weken orkestrepetities in de Brem. Daar wordt geoefend
voor een gezamenlijk muziekstuk. De kinderen zijn dol enthousiast!
De vrijdag voor de herfstvakantie treden we dan met het hele orkest op in de bibliotheek in de stad. Op een later tijdstip
krijgt u daar nog meer informatie over.

VERKEERSVEILIGHEID IN EN OM SCHOOL
Het schooljaar is inmiddels alweer enkele weken bezig. We merken dat het bij de start en het einde van de schooldag
soms erg druk is rondom school en er af en toe onoverzichtelijke situaties ontstaan.
We willen allemaal dat de weg naar school zo veilig mogelijk is voor de kinderen. We willen u daarom dan ook vragen om
te letten op de volgende zaken:
 Kom zo mogelijk met de fiets of lopend naar school. Door de drukte van m.n. het autoverkeer is de situatie voor
kinderen onoverzichtelijk, bovendien ervaren zij het verkeer anders dan volwassenen. Om zeker te weten dat
uw kind veilig op school komt, brengt u het misschien met de auto, wat leidt tot grotere drukte, meer gevaar,
meer ouders die voor de auto kiezen etc. Deze negatieve spiraal willen we doorbreken.
Door kinderen (mee) te laten fietsen/lopen, leren zij bovendien sneller en beter hoe zij zich in het verkeer
moeten gedragen dan wanneer zij op de achterbank vervoerd worden.
Door kinderen minder vaak met de auto te brengen of verderop te parkeren kan het al een stuk veiliger
worden.
 Kinderen zijn onvoorspelbaar in hun verkeersgedrag. Kinderen hebben nog niet altijd de kennis en
vaardigheden die in het verkeer nodig zijn en ze zijn daardoor onvoorspelbaar. Zie het verkeer daarom door de
ogen van uw kind. Kinderen hebben een heel ander beeld dan volwassenen en het inschatten van afstand en
snelheid is voor kinderen in de meeste gevallen lastig.
 En….. goed voorbeeld doet goed volgen! Kinderen kopiëren het gedrag van volwassenen. Als u zich aan de
(verkeers-)regels houdt, zal uw kind uw voorbeeld volgen.

TREKTOCHT GROEP 7
Groep 7 is op trektocht van maandag 10 t/m woensdag 12 september.
Ze stuurden ons alvast een aantal foto’s om een impressie te geven.
Ook het weer werkt prima mee aan deze trektocht.

BIKE BATTLE GROEP 8
Op 23 september is het Urban Matterz Festival in Helmond. Kinderen kunnen hier o.a.
kennismaken met het rijden op een pumptrack. Dit is een geasfalteerd parcours, waar je
eigenlijk met alles wat wielen heeft, overheen kan.
Het doel van dit project is het promoten van de fietssport in het algemeen en
BMX/pumptrack in het bijzonder. Dit traject wordt gekoppeld aan een finale die op 30
september wordt gehouden in Roosendaal.
In Helmond krijgen alle groepen 8 de mogelijkheid/aanbieding om kennis te maken met BMX-en. Dit wordt in de wijken
aangeboden en wordt gekoppeld aan de 32 meter lange pumptrack die aanwezig is op Urban Matterz.
Vanmiddag zullen de kinderen uit groep 8 van De Rakt deelnemen aan deze clinic waarbij kinderen kennismaken met de
sport.
Per wijk kunnen de twee snelste kinderen (één jongen en één meisje) een finale plaats bemachtigen in Roosendaal op 30
september, We zijn benieuwd!
De locatie waar we deelnemen is:
Sportpark R&TC Buitenlust
Nemelaerhof 70
Helmond
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