WEEKBRIEF 6
25 september 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- De gouden weken
- Ervaringswerkplek Thijs Hoeks
- Ouderbijdrage
- De blazersklas
- Stagiaires stellen zich voor
Informatie van buitenaf
- Programma Bibliotheek Helmond-Peel

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Woensdag 26 september: Studiedag, alle kinderen van gr 1 t/m 8 vrij
Vrijdag 28 september: 11.30-12.15 uur Raktiviteit, gr. 2-3 Marieke/Carla, gr. 3 Werner en gr. 8 Job
Woensdag 3 oktober: Start landelijke Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober: 11.30-12.15 uur Raktiviteit, gr. 1-2 Bertie, gr. 4 Karin/Moniek, gr. 7 Veronique/Sherina
Vrijdag 5 oktober: 11.30-12.15 uur Raktiviteit, gr. 1-2 Ingrid/Fleur, gr. 5 Miranda/Karin, gr. 6 Rob
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 25 september
Groep 5 Miranda/Karin
Geen bieb, i.v.m. studiedag
Woensdag 26 september
Donderdag 27 september
Groep 3 Werner, groep 4 Karin/Moniek
Dinsdag 2 oktober
Groep 8 Job
Donderdag 27 september (week 39)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 2 oktober (week 40)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)
DE GOUDEN WEKEN
In de afgelopen 5 weken is er aandacht besteed aan de afspraken in ons Kindcentrum en afspraken in de klas.
Die laatste zijn samen met de kinderen gemaakt. Welke afspraken vinden zij belangrijk?
Deze afspraken kunnen per groep verschillen en tussentijds kunnen er veranderingen in worden aangebracht.
Deze week besteden we nog eens aandacht aan de afspraken van ons Kindcentrum die we de afgelopen weken hebben
besproken.






We noemen elkaar bij de naam ( week 1).
We laten elkaar ongestoord werken en spelen. (week 2).
We luisteren naar nee, en hou op! (week 3)
We zeggen het rustig als we iets niet leuk vinden. ( week 4).
We zijn zuinig op de spullen van onszelf en van anderen. ( week 5).

Het is fijn om binnen het Kindcentrum samen hiermee aan de slag te zijn.
ERVARINGSWERKPLEK THIJS HOEKS
Aanstaande maandag start Thijs Hoeks als hulpconciërge bij ons op De Rakt.
In het kader van de participatiewet zullen wij Thijs een ervaringswerkplek voor in elk geval
3 maanden aanbieden. Zijn werkzaamheden zijn ondersteunend aan die van een conciërge en
Thijs zal op dezelfde tijden werken als meneer Dirk (maandag, dinsdag en woensdag).
We wensen Thijs veel succes de komende maanden.

OUDERBIJDRAGE
Vorige week hebben alle kinderen van gr. 1 t/m 8 een brief meegekregen met een machtiging voor de ouderbijdrage.
Fijn dat er meteen in de eerste week zoveel machtigingen zijn ingeleverd! Het geld wordt beheerd door de
oudervereniging en wordt besteed aan allerlei binnen-en buitenschoolse activiteiten zoals o.a. de Koningsspelen,
afscheidsweek, uitstapjes en het Kindcentrumthema..
DE BLAZERSKLAS
Vorig jaar tijdens onze eindejaarviering heeft u kunnen genieten van een echt concertorkest van wel 50 leerlingen van De
Rakt. Dit jaar gaan er weer 2 groepen aan de slag met instrumenten in de zogeheten blazersklas.
De blazersklas is een project, in samenwerking met Harmonieorkest Amecitia, van 9 lessen dat tijdens de muzieklessen
plaatsvindt. Alle kinderen uit de groepen 5 en 6 leren samen in een klasorkest, de beginselen van een blaas- of
slaginstrument te bespelen.
Kinderen leren de basisprincipes van melodie, harmonie, ritmiek en samenspel.
Het project wordt afgesloten met een grandioze eindpresentatie. Na afloop van het project kunnen de kinderen zich
inschrijven voor een proefles op instrument naar keuze.
De uitvoering van het project, dat gekoppeld is aan de Kinderboekenweek krijgt een bijzonder podium dit jaar! Geen
optreden in onze eigen aula, maar midden in de stad; In de bibliotheek Helmond-Peel!!
Natuurlijk is het fantastisch als we daar met zo veel mogelijk publiek naar toe gaan! Niet alleen de ouders van de
muzikanten, maar ook familie, vrienden en iedereen uit andere groepen, die werk gemaakt heeft dat tijdens het concert
tentoongesteld wordt.

UITNODIGING voor het gratis concert door onze groepen 5 en 6 op vrijdag 12 oktober (16.30 uur)
Op vrijdagmiddag 12 oktober houden we een concert met onze blazersklas (groepen 5 en 6) in de bibliotheek
(Watermolenwal 11) in Helmond. Daaraan gekoppeld gaan we ook werk van kinderen exposeren van het
Kinderboekenweekthema ‘vriendschap’. Het concert met expositie is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden.
Zeven weken geleden zijn de kinderen begonnen met dit project. Kinderen hebben in de klas, De Brem en thuis geoefend
met klarinetten/ saxonetten, trompetten, cajons en accordeons.
Het thema van de blazersklas is vriendschap wat aansluit bij de Gouden Weken en de Kinderboekenweek.
De kinderen van De Rakt zullen tijdens het optreden ondersteund worden door muzikanten van Harmonieorkest Amecitia.
De kinderen uit andere groepen kunnen meezingen met het lied; ‘Als je vriendjes bent’ of trots hun werkjes laten zien!
Noteer deze dag en tijd alvast in uw agenda!

STAGIAIRES VAN PABO DE KEMPEL
We verwelkomen een aantal nieuwe stagiaires in verschillende groepen!
Hieronder stellen zij zich kort voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Selda. Ik ben 36 jaar en het komend schooljaar mag ik mijn stage lopen op Kindcentrum
de Rakt. Tot januari sta ik elke maandag in groep vijf bij juf Miranda in de klas. Daarnaast zal ik af en
toe ook op dinsdag aanwezig zijn. Momenteel zit ik in het tweede jaar van de deeltijd-lerarenopleiding
basisonderwijs op Hogeschool de Kempel in Helmond.
Voor ik aan deze opleiding begon, was ik werkzaam als onderwijsassistent op een school voor
speciaal voortgezet onderwijs. Deze periode heeft mij de laatste zet gegeven om van mijn droom een
werkelijkheid te maken, waar ik met alle enthousiasme voor ga.
Ik verheug me dan ook op een hele leuke en vooral leerzame periode bij jullie op school.
Groet,
Selda
Beste ouders,
Mijn naam is Kimberley Backus en ik ben 22 jaar oud. Ik woon in Venlo samen met mijn vader en mijn
vriend. Ik ben een vierdejaars student aan de Pabo de Kempel in Helmond en ik zal dit jaar op
Kindcentrum De Rakt afstuderen.
Naast mijn studie op De Kempel ben ik ook bezig aan de universiteit van Tilburg als psychologie
studente.
In mijn vrije tijd dans ik graag, ga ik graag shoppen en hou ik ook van kleine stukjes wandelen.
Als er nog vragen zijn dan kunnen jullie mij op donderdag of vrijdag vinden in het lokaal van groep 7.
Groetjes,
Kimberley

Halverwege september ben ik begonnen aan mijn stage op De Rakt. Graag stel ik me hierbij aan u voor.
Mijn naam is Carla van Loon; ik ben 29 jaar oud en woon in Asten. Ik doe de deeltijdopleiding pabo aan
Hogeschool De Kempel in Helmond. Op maandag en dinsdag loop ik mijn derdejaars stage bij juffrouw
Karin in groep 4. Naast mijn studie werk ik als correspondent voor Asten en Liessel bij het Eindhovens
Dagblad. In mijn vrije tijd speel ik dwarsfluit bij de Astense harmonie en duik ik bij een duikvereniging in
Eindhoven. Ik heb heel veel zin om samen met alle kinderen en u een leuk en leerzaam schooljaar
tegemoet te gaan. Ik ontmoet u graag!
Carla

Hoi allemaal,
Mijn naam is Amy van der Kant, 17 jaar oud en kom uit Helmond. Ik ben dit jaar begonnen met de
lerarenopleiding aan de Kempel. Dit eerste half jaar mag ik stage lopen in groep 3 en ik heb er super
veel zin in! Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust en mailen mag natuurlijk ook altijd.
Tot in de wandelgangen!
Juf Amy

Hallo allemaal,
Mijn naam is Monique van Dijk, ik ben 20 jaar oud en ik woon in Deurne. Op dit moment ben ik
tweedejaars Pabo student aan Hogeschool De Kempel. Vanaf 25 september sta ik als stagiaire in
groep 6 bij meester Rob. Ik ben hier elke dinsdag en af en toe een hele week te vinden.
Willen jullie wat meer weten, spreek mij gerust aan of loop even binnen in groep 6.
Ik hoop een leuke en leerzame tijd te hebben op De Rakt!
Monique

Informatie van buiten

Programma Kinderboekenweek en herfstvakantie Bibliotheek Helmond-Peel
3 oktober

Bibliotheek Asten 10.00 – 10.30 uur: Feestelijke opening Kinderboekenweek in Bibliotheek Asten i.v.m.
jubileum Bibliotheek Asten 50 jaar. Omdat het thema van de Kinderboekenweek dit jaar vriendschap is
onder het motto "Kom erbij" heeft de Bibliotheek verbinding gezocht met basisschool St.Bonifatius en
Woonzorgcentrum Savant de Lisse in Asten.
Dit jaar een bijzondere opening omdat Bibliotheek Asten 50 jaar bestaat.
Janine Spoor, wethouder sociaal domein in Asten en Ruud Hakvoort, directeur Bibliotheek HelmondPeel spreken een kort woordje.
Kinderen van de St.Bonifatiusschool dansen en zingen het lied "Kom erbij", het officiële lied van de
Kinderboekenweek door Kinderen voor Kinderen. En hiermee is de Kinderboekenweek geopend.
Gedurende de Kinderboekenweek van 3 t/m 14 oktober 2018 zullen er verschillende activiteiten
verzorgd worden op school en in de Lisse om het contact tussen jong en oud te bevorderen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan samen spelletjes doen, samen gymmen en knutselen. Gratis toegang.

3 oktober

Bibliotheek Deurne 14.00 – 14.30 uur en Bibliotheek Someren, Asten en Helmond 15.00 – 15.30 uur: In
de Kinderboekenweek wordt er voorgelezen uit prentenboeken waarin vriendschap heel belangrijk is.
Voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Na afloop is er voor iedereen een mooie kleurplaat en een ballon. Kom je
ook? Gratis toegang.

6 oktober

Bibliotheek Deurne 10.00 – 10.30 uur, Bibliotheek Asten 11.15 – 11.45 uur, Bibliotheek Someren 12.30
tot 13.00 uur en Theater Het Speelhuis in Helmond tijdens de Nacht van Cultuur: 19.00 - 21.00 uur:
Meet and Greet met Muis van de boeken van Lucy Cousins. Muis komt naar je toe! Ga samen met Muis
op de foto en geef haar een flinke knuffel! Een handtekening in je Muis-boek kan ook! Gratis toegang.

6 oktober

Nacht van Cultuur in Theater Het Speelhuis Helmond: 19.00 – 00.00 uur
Een gratis avondje uit voor het hele gezin met muziek, verhalen, workshops, voorstellingen, literaire
tattoos, Jacques Vriens, jeugdboekenschrijfster Anja Vereijken, Blikkie de Voorleesbus, fotografie, dans,
knutselen/versieren en nog veel meer! Voor alle leeftijden, gratis toegang!

10 oktober

Bibliotheek Deurne 14.00 – 14.30 uur en Bibliotheek Helmond 15.00 – 15.30 uur:
In de Kinderboekenweek wordt er voorgelezen uit prentenboeken waarin vriendschap heel belangrijk is.
Voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Kom je ook? Gratis toegang.

