WEEKBRIEF 9
23 oktober 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Ophalen gevonden jassen
- Luizencontrole
- Studiedag van maandag 22 oktober
- Afwezigheid Astrid bij BSO
- LegoBots bezoeken SPACE Expo
- Geslaagde Bouw
Informatie van buitenaf
- 2e hands speelgoed-en kinderkledingbeurs
- Griezelen en gillen met Halloween

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Week van 12 november: Open schoolweek
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 23 oktober
Groep 5 Miranda/Karin
Woensdag 24 oktober
Groep 4 Karin/Moniek
Donderdag 25 oktober
Groep 3 Werner/Chantal
Dinsdag 30 oktober
Groep 8 Job
Donderdag 25 oktober (week 43)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 30 oktober (week 44)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)
OPHALEN GEVONDEN JASSEN
Zowel voor de zomervakantie als voor de herfstvakantie zijn er verschillende jassen blijven hangen aan de kapstokken in
het gebouw. Bij navraag bij de kinderen werden enkele jassen herkend maar op dit moment zijn er nog verschillende
jassen ‘over’.
Mocht u een jas van uw kind missen dan vragen wij u deze zo snel mogelijk op te halen bij onze conciërges.
LUIZENCONTROLE
Vandaag zijn weer enkele ouders actief bezig geweest om de kinderen te controleren op luizen. In enkele groepen zijn
opnieuw neten geconstateerd. De ouders van de betreffende kinderen zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Over 2 weken vindt er een nacontrole plaats en we hopen uiteraard dat alle groepen dan weer schoon zijn.
De groep luizenouders geeft aan dat ze nog wel wat hulp kunnen gebruiken. Dus wanneer u in de gelegenheid bent om
de groep luizenouders te ondersteunen, graag! U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren) en wellicht een
keertje meelopen met een controle.
STUDIEDAG VAN MAANDAG 22 OKTOBER
Gisteren heeft er voor het gehele team weer een studiedag plaatsgevonden.
We vinden het belangrijk om als team, ouders en verzorgers te informeren over welke onderwerpen de aandacht hebben
op zo’n studiedag.
Er is in de onderbouw extra aandacht geweest voor het onderwerp spelend leren/ spelbegeleiding. Naar aanleiding van
de vorige studiedag zijn er opnames in de groep gemaakt waarbij het leerkrachtgedrag met het team geanalyseerd is.
Kindcentrum-breed is er onder begeleiding van Kock Onderwijsadvies weer een dagdeel gewerkt rondom ons
rekenonderwijs. We hebben theoretische modellen verkend, praktisch het volgende rekenblok voorbereid en samen
afspraken gemaakt en de leerlijn vermenigvuldigen in beeld gebracht en aanpassingen uitgewerkt.

Tijdens het middagdeel is er naast het bespreken van een aantal zaken, samen met onze collega’s van de opvang
aandacht besteed aan muziekonderwijs en zijn we begeleid door een externe specialist.
We kunnen spreken van een volle agenda waarbij weer mooie stappen gemaakt zijn om het aanbod en de expertise van
onze collega’s te verbeteren.
AFWEZIGHEID ASTRID BIJ BSO
In verband met enkele verdrietige gebeurtenissen in de familie van Astrid, zal zij deze week haar werkzaamheden niet
kunnen uitvoeren bij de BSO. Vervangster Wendy Peeters en Asley Veen, zullen samen met onze eigen Gitte de
voorschoolse en naschoolse opvang vervangen deze week.
We wensen Astrid namens iedereen veel sterke toe!
LEGOBOTS bezoeken SPACE EXPO in Noordwijk.
Op zondag 14 oktober zijn we met een groep van 17 personen naar de Space Expo geweest in Noordwijk.
Je kunt hier veel leren over reizen in de ruimte.
Er liggen allerlei spullen die gedragen zijn door
astronauten. We hebben een lancering van een
raket meegemaakt, zijn geland aan een parachute
terwijl we in een capsule lagen, we hebben
sprongen op de maan gemaakt en hebben zelfs
gewerkt in een ruimtestation.
Wist je dat ruimtevaarders rechtop slapen in
slaapzakken die vast te maken zijn aan de wand
van het ruimtestation?
Weet je wat ze eten en dat ze weken lang dezelfde
kleren dragen? Er zijn heel veel geurtjes in zo’n
ruimtestation.
Na deze Expo zijn we nog even naar het strand
geweest in Katwijk aan Zee en onze reis eindigde
in Helmond bij MD.
Dit alles hebben we gedaan om inspiratie op te doen voor onze reis naar Mars op 8 december dit jaar.
Er is nog een aantal zaken te regelen maar wij hebben goede hoop op een unieke ervaring.
Met vriendelijke groet,
Team LegoBots
GESLAAGDEN BOUW
Bouw! Tutorlezen:
Hoera! De eerste 2 kinderen van het leesprogramma “Bouw!” Zijn geslaagd! Proficiat Samuel en Godswill! En dank je wel
voor de tutoren die hen hierbij hebben geholpen!
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