WEEKBRIEF 12
13 november 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Open schoolweek
- Het burgemeestersontbijt
- Vooraanmelding broertjes/zusjes
Informatie van buitenaf
- Mediawijsheid Helmond

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 13 november
Groep 4 K/M en groep 5 M/K
Woensdag 14 november
Geen bieb i.v.m. Raktiviteit
Donderdag 15 november
Groep 3 Werner/Chantal
Dinsdag 20 november
Groep 8 Job
Donderdag 22 november (week 47)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 27 november (week 48)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)
OPEN SCHOOLWEEK
Deze 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.
Om zoveel mogelijk rust in de groepen te houden, vragen wij u geen jongere broertjes of zusjes mee te brengen en uw
telefoon uit te schakelen.
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 hebben maandag en dinsdag al veel enthousiaste ouders mogen ontvangen. 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!
HET BURGEMEERSTERSONTBIJT
Meneer Werner is samen met 4 kinderen uit groep 3
naar het burgemeestersontbijt geweest.
Als kersverse gezonde school heeft meneer Werner het vignet
overhandigd gekregen van burgemeester Elly Blanksma.
Vervolgens hebben zij met 100 andere bezoekers mogen genieten
van een heerlijk ontbijt.
Het was een leuke en speciale ochtend!

VOORAANMELDING BROERTJES EN ZUSJES
Om zicht te krijgen op de leerlingenaantallen van ons kindcentrum de komende jaren, is het belangrijk dat we weten
welke broertje en zusjes er nog aangemeld gaan worden. Wij vragen u om dit via een vooraanmeldingsformulier te doen.
U kunt via de directie of de administratie dit formulier krijgen.

Informatie van buiten

