WEEKBRIEF 13
20 november 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Bedankt
- Helpende handen gezocht
- Sinterklaas is weer in het land
- Speelpraatgroep op KC De Rakt
- Open schoolweek 2018-2019
Informatie van buitenaf
- Techplaygrounds in Bibliotheek Helmond

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Woensdag 21 november: 11.30-12.15 uur Raktiviteit gr. 1-2 Ingrid/Fleur, gr. 5 Miranda/Karin en gr. 6 Rob.
Vrijdag 23 november: 11.30-12.15 uur Raktiviteit gr. 1-2 Bertie, gr. 4 Karin/Moniek en gr. 7 Veronique/Sherina.
Donderdag 6 december: studiedag team, alle kinderen van gr. 1 t/m 8 vrij!

BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 20 november
Groep 8 Job
Woensdag 21 november
Geen bieb i.v.m. Raktiviteit
Donderdag 22 november
Groep 6 Rob en groep 7 Veronique/Sherina
Dinsdag 27 november
Groep 1-2 Ingrid/Fleur
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)
BEDANKT

Vanmiddag zullen we met het team aanwezig zijn bij de uitvaart van onze collega
juf Wilma Martens.
We willen namens het gehele team onze dank uitspreken voor alle lieve woorden
en blijk van medeleven. Het geeft ons steun in deze moeilijke periode.

HELPENDE HANDEN GEZOCHT
Aanstaande vrijdagochtend zijn we op zoek naar enkele ouders die mee kunnen helpen om de voorbereidingen te maken
voor de komst van Sinterklaas op school.
Vrijdagochtend willen we de gangen en voorruimtes gezellig versieren en direct na de Raktiviteit van vrijdag willen we het
podium verder inrichten en aankleden.
Heeft u zin en tijd om even mee te komen helpen dan bent u van harte welkom. Wij zorgen uiteraard voor een kopje
koffie of thee tussendoor.
Alvast bedankt namens de oudervereniging.

SINTERKLAAS IS WEER IN HET LAND

MET DEZE WEEK
- Belangrijke data
- Lootjes voor gr. 5 t/m 8
BELANGRIJKE DATA:
Maandagmiddag 26 nov.: opening van het Sinterklaasthema met alle kinderen.
Woensdag 28 november: alle kinderen, peuters t/m gr 8, zetten schoen
denk eraan: een extra schoen meebrengen naar school!
Donderdag 29 november: 8:20-8:30 kinderen groep 1 t/m 8 samen zingen op het schoolplein.
Daarna kijken of er iets in onze schoen zit.
Donderdag 29 november: groep 3 kinderen naar het kasteel van Sinterklaas.
Woensdag 5 december:
Sinterklaasfeest vieren met alle kinderen van ons kindcentrum.
Donderdag 6 december: studiedag: alle kinderen van gr. 1 t/m 8 vrij! Peuteropvang en BSO zijn geopend.
SINTERKLAAS IS JARIG
En dat gaan we vieren! Ons thema van dit jaar is:

Een fijne verjaardag voor de Sint
Op maandag 26 november starten we met het gezamenlijke thema voor het hele kindcentrum
De groepen van de onderbouw gaan vanaf 26 november werken over de Sint. Wat hoort er allemaal bij een fijn
verjaardagsfeest. En over post: wat als je een brief of een tekening wil sturen naar het Pietenhuis in Spanje?
Hoe gaat dat dan? Via de brievenbus, naar het postkantoor, sorteren, het adres, sturen naar een ander land.
De kinderen mogen hun schoen op school zetten en wel op woensdag 28 november.
We hopen dat de pieten ‘s avonds even tijd hebben en ons Kindcentrum niet voorbij rijden.
Op donderdag 29 november gaan we om 8:20 uur bij de hoofdingang van de school, samen zingen. De kleuters mogen
ook bij de hoofdingang komen en als alle ouders met ons meezingen, zal Sinterklaas het zeker horen.
Op donderdag 29 november gaan de groep 3 kinderen naar het kasteel van Sinterklaas. Als u wilt rijden, kunt u zich
nog opgeven bij Werner of Carla. Helaas kunt u niet mee naar binnen, maar wel genieten van een kopje koffie.
Woensdag 5 december komt de Sint zijn verjaardag bij ons vieren en ook de peuters van de peuterspeelzaal zullen
hierbij aansluiten.
Op donderdag 6 december hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 lekker vrij om thuis te spelen, want er is dan een
studiedag voor het team. De peuteropvang en BSO zijn die dag gewoon open.

Lootjes voor groep 5 t/m 8
Intussen zijn de lootjes getrokken en kunnen de kinderen aan de slag!
Hieronder volgen nog een keer de afspraken:
 De kinderen van groep 5 versieren een doos en stoppen daar hun
cadeautje in.
 De kinderen van groep 5/6, 7 en 8 maken een echte surprise.
 Het cadeau mag niet meer dan € 3,50 kosten.
 Alle kinderen maken een gedicht van 6 tot 8 regels.
 We gebruiken geen vieze plakkerige dingen zoals stroop, plak en watten.
 De surprises worden op 5 december om 8:30 uur naar binnen gebracht.
 Als je speciale materialen nodig hebt, of tips, dan kun je bij je leerkracht terecht.
SPEELPRAATGROEP OP KC DE RAKT
Al sinds 2007 geven wij op De Rakt sociale vaardigheidstrainingen aan kinderen vanaf groep 5.
Tijdens deze training besteden wij aandacht aan de sociale redzaamheid van onze kinderen.
Elk kind in onze speelpraatgroep komt met een persoonlijk doel. Er is altijd wel een onderwerp te noemen waar je je in
kan verbeteren.
Soms heeft dat te maken met: vriendschappen sluiten, boos worden en afreageren, vragen stellen aan een ander of iets
dergelijks.
De speelpraatgroep komt 10 keer bij elkaar op maandag van 15.00 tot 16.00 uur.
De kinderen krijgen huiswerk waar ze gedurende de week mee kunnen oefenen en ook ouders en leerkracht(en) worden
betrokken bij de lessen.
Het is heel prettig en waardevol dat wij kinderen van onze school een speelpraatgroep kunnen aanbieden. Wij kennen de
kinderen, de kinderen kennen ons en we kunnen de kinderen gedurende de week aanspreken of eens informeren of het
lukt met de opdrachten van het huiswerk. Ook andersom werkt het ook zo, de kinderen kunnen ons aanspreken wanneer
dat nodig mocht zijn.
Komende donderdag zijn de intake gesprekken met de ouders en volgende week maandag start de eerste training.
Juf Veronique en meneer Rob gaan de trainingen geven en wij hebben er veel zin in.
OPEN SCHOOLWEEK 2018-2019
Vorige week heeft de open schoolweek plaatsgevonden. Na de bezoeken tijdens de ochtend werd u in de gelegenheid
gesteld om reacties achter te laten. Dit gebeurde mondeling en schriftelijk. In de bijlage vindt u een overzicht van deze
reacties. We zijn blij met uw feedback en nemen tips en aanbevelingen mee voor een volgende keer. Dank u wel!

Informatie van buiten

