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MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Afscheid juf Antoinette
- Nieuwe conciërge
- Ouderbijdrage
- Sinterklaas is weer in het land
- P ietengym in groep 5
Informatie van buitenaf
- Uitnodiging concert Amicitia
- Kleurplaat Amicitia

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 27 november:
Dinsdaggroep peuters zetten hun schoen
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.
Vrijdag 30 november:
Alle kinderen vieren de verjaardag van Antoinette met een Afscheidsfeestje
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
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 27 november
Groep 1-2 Ingrid/Fleur
Woensdag 28 november
Groep 1-2 Bertie
Donderdag 29 november
2-3 Marieke/Carla
Dinsdag 4 december
Gr. 3 Werner, gr. 4 K/M en gr. 5 M/K
Donderdag 6 december (week 49)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 27 november (week 48)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)
AFSCHEID JUF ANTOINETTE
Aanstaande vrijdag viert juf Antoinette haar 66ste verjaardag. Op deze dag nemen we ook afscheid van haar als collega.
Ze gaat genieten van een welverdiend pensioen samen met haar man Toon (onze vorige conciërge).
We maken er natuurlijk een feestelijke dag van in het Kindcentrum.
Antoinette krijgt samen met haar gezin, een mooie viering aangeboden waarbij alle kinderen van De Rakt aanwezig
zullen zijn. Na schooltijd zullen we tijdens een feestelijke lunch met het team echt afscheid van haar nemen.
Mocht u in de gelegenheid zijn om haar deze week nog een hand te schudden, dan zal ze dit zeker op prijs stellen.
Antoinette is woensdag vanaf 11.00 uur, en donderdag de gehele werkdag aanwezig. Vrijdag is ze iets later op school
vanwege de geplande feestactiviteiten.
We wensen Antoinette alvast een fijne laatste werkweek toe en een mooi afscheid.
NIEUWE CONCIËRGE
Gisteren hebben er sollicitatiegesprekken plaats gevonden voor een nieuwe conciërge.
Uit deze procedure is Anouk van Swelm als beste kandidaat naar voren gekomen. Zij zal zich volgende week officieel
aansluiten bij het team van De Rakt.
Anouk zal zich in de volgende weekbrief verder aan u voorstellen. We wensen haar veel succes met haar
werkzaamheden en zijn blij met onze nieuwe collega!

OUDERBIJDRAGE ONDERWIJS
Het indienen van de machtigingen voor het innen van de ouderbijdrage liep in het begin storm. Heel fijn dat we meteen al
zoveel brieven terug hebben gekregen. Maar zoals dat meestal gaat, raken er formulieren zoek of in de vergetelheid.
Daarom krijgen de ouders die het formulier “ouderbijdrage” nog niet hebben ingeleverd, deze week een nieuw formulier
mee. Het zou fijn zijn als ook u het formulier invult en afgeeft bij de leerkracht van uw kind(eren). Wij rekenen erop.
Namens de oudervereniging
SINTERKLAAS IS WEER IN HET LAND

Met deze week: Ons thema van dit jaar is:

Een fijne verjaardag voor de Sint
Op maandag 26 november hebben we met het hele Kindcentrum het gezamenlijke thema geopend.
De groepen van de onderbouw gaan vanaf vandaag werken over de Sint en de post. Wat hoort er allemaal bij een fijn
verjaardagsfeest? Wat als je een brief of een tekening wil sturen naar het Pietenhuis in Spanje?
Hoe gaat dat dan? We leren over de brievenbus, het postkantoor, sorteren, het adres en versturen naar een ander land.
In de groepen 5 t/m 8 hebben de kinderen intussen de lootjes getrokken en gaan hiermee aan de slag!
woensdag 28 november mogen alle kinderen hun schoen zetten!
We hopen dat de pieten ‘s avonds even tijd hebben en ons Kindcentrum niet voorbij rijden.
PIETENGYM IN GROEP 5

Informatie van buiten

