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Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Week van 12 november: Open schoolweek, elke dag van 8.45-10.00 uur.
Woensdag 14 november: 11.30-12.15 uur Raktiviteit gr. 2-3 Marieke/Carla, gr. 3 Werner/Chantal en gr. 8 Job.
Vrijdag 16 november: 11.30-12.15 uur Raktiviteit gr. 1-2 Bertie, gr. 4 Karin/Moniek en gr. 7 Veronique/Sherina.
Woensdag 21 november: 11.30-12.15 uur Raktiviteit gr. 1-2 Ingrid/Fleur, gr. 5 Miranda/Karin en gr. 6 Rob.
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 6 november
Groep 1-2 Ingrid/Fleur
Woensdag 7 november
Groep 1-2 Bertie
Donderdag 8 november
Groep 2-3 Marieke/Carla
Dinsdag 13 november
Groep 4 K/M en groep 5 M/K
Donderdag 8 november (week 45)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 13 november (week 46)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)
OPEN SCHOOLWEEK
Volgende week houden we zoals bekend onze open schoolweek.
Dit betekent dat u binnen het Kindcentrum in het schoolgedeelte van groep 1 t/m 8 op de ochtendtijden tussen
8.45 uur en 10.00 uur een kijkje kunt nemen in de groepen.
Ouders van onze peuters krijgen altijd op een andere moment de gelegenheid om een kijkje te nemen in de groep.
Daar kiezen we voor een verspreid systeem omdat het anders erg druk en spannend wordt voor sommige peuters.
Na afloop van het bezoekje aan de groep is er voor wie wil een kopje koffie of thee in de aula. Ook is er gelegenheid om
uw bevindingen mondeling of op papier te delen.
We zien dat er al verschillende mensen via Digiduif hebben ingeschreven. Heel fijn!
Mocht u nog zin en tijd hebben? Kijk gerust even via Digiduif of er nog een plek je is om een kijkje te nemen in de groep
van uw kind.
U bent van harte welkom!
OPROEP LUIZENOUDERS
Het team van luizenouders vraag dringend enkele ouders die de groep willen komen versterken.
“Vele handen, maken licht werk” en dat geldt zeken voor de luizencontrole. Momenteel is de groep erg klein, waardoor
het veel werk is om alle klassen met regelmaat te controleren. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren).
BRIEF BEZWAAR PRIVACY
Vorige week en deze week zijn alle brieven verspreid m.b.t. privacy wat betreft foto’s en opnames binnen het
Kindcentrum.
Wij verzoeken iedereen om de papieren in te vullen en te ondertekenen en deze voor donderdag aanstaande weer in te
leveren bij de groepsleerkracht of pedagogisch medewerker van uw kind.

Daarna kunnen we een overzicht maken en zal ook de Facebookpagina van school weer regelmatig gevuld worden zodat
u op de hoogte kunt blijven van alle mooie dingen die er binnen ons Kindcentrum gebeuren.
DE TOPKLAS
In september zijn een aantal groep 8-leerlingen gestart bij de zogenaamde Topklas.
In een kleine setting krijgen ze extra taalaanbod, waarmee zij hopelijk op hun eigenlijke cognitieve niveau kunnen
‘scoren’.
Denk hierbij aan extra aandacht voor woordenschat en begrijpend lezen.
Via een intake in groep 7 zijn duidelijke afspraken met de kinderen en hun ouders gemaakt.
De lesstof die zij in de klas missen als zij naar de Topklas gaan, komt ’s middags aan bod en staat in hun weektaak.
Een prima initiatief, dat mooi aansluit bij de Taalklas voor de jongere kinderen!
Het laatste nieuws uit de Topklas:
“We werken in de Topklas aan het thema “De ruimte, het heelal”.
De kinderen hebben dit thema zelf gekozen. Ze leren woorden rondom dit thema en krijgen teksten aangeboden over dit
onderwerp.
Ze gaan op onderzoek in boeken en op het internet en maken daarvan een mooi werkstuk.
Verder zijn we bezig geweest met het formuleren van eigen leerdoelen , het kritisch kijken naar het eigen werk en van
daaruit weer nieuwe doelen formuleren.
Alle kinderen geven in deze periode een boekbespreking en een presentatie. De luisteraars maken daarvan een
samenvatting en geven elkaar feedback.”
SCHILDERWERKZAAMHEDEN
Vandaag wordt begonnen met de schilderwerkzaamheden aan de buitenzijde van het gebouw. De eerste
voorbereidingen zijn gisteren al getroffen en vandaag is de eerste verflaag al gezet.
Komende tijd zult u Geert en Jari nog regelmatig aan het werk zien.
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