WEEKBRIEF 15
4 december 2018
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Kerst op de Rakt
- Groepen 7 en 8 naar Kerstgala in Den Bosch
- Even voorstellen
- First Lego Leaque wedstrijd op 8 december
Informatie van buitenaf
- December en januari in het Annatheater

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Woensdag 5 december:
Donderdag 6 december:
Zaterdag 8 december:
Maandag 10 december:
Woensdag 19 december:
Donderdag 20 december:

Sinterklaasfeest met alle kinderen van ons Kindcentrum.
Studiedag: alle kinderen van gr. 1 t/m 8 vrij! Er is géén BSO. Peuteropvang is open!!
First Lego Leaque op hogeschool De Kempel
Opening thema “herinneringen maken en koesteren”
Groep 7 en 8 naar Kerstgala in Den Bosch
17.30-19.00 uur Diner in alle groepen (peuters t/m gr. 8)

BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 4 december
Groep 3 Werner, groep 4 K/M en groep 5 M/K
Woensdag 5 december
Sinterklaasviering, geen bieb
Donderdag 6 december
Studiedag, geen bieb
Dinsdag 10 december
Gr. 8 Job
Donderdag 6 december (week 49)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 10 december (week 50)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)

KERST OP DE RAKT
Na 5 december is het al weer tijd om richting Kerst te werken. Maandag 10 december zullen we starten met ons thema:

Herinneringen maken en koesteren.
Er zullen verschillende activiteiten rond dit thema in de klas plaatsvinden.
Een mooi herinnering proberen we samen met de kinderen te maken op donderdagavond, 20 december tijdens het diner.
De kinderen mogen in hun mooiste kleren naar ons KIndcentrum komen. Het is de bedoeling dat elk kind een paar hapjes
meeneemt, zodat we in alle groepen samen van het diner kunnen genieten. De intekenlijsten voor het eten zullen we bij
de klas ophangen. Voor de aankleding van de klassen hebben we glazen potjes nodig. Wilt u alvast met ons sparen?
Er is dit jaar gekozen om in een kleine setting met kinderen rondom het thema te werken.
Voordat u uw kind weer op kunt halen in de groepen wordt u namens de oudervereniging een drankje aangeboden.
Meer informatie volgt nog.
De kerstwerkgroep

GROEPEN 7 EN 8 NAAR KERSTGALA 2018 IN DEN BOSCH!
Op woensdag 19 december 2018 organiseert stichting Méér Muziek in de klas een bijzonder evenement in de
Brabanthallen in Den Bosch: Het Kerst Muziekgala 2018!
Het programma zit boordevol toffe acts. Zo treden Guus Meeuwis, Sharon Doorson, Matt Simons en nog veel meer
artiesten op met jonge muzikale talenten.
De Grootste Schoolband van Nederland (bestaand uit 320 basisschoolkinderen) sluit het gala af.
Koningin Máxima is als eregast aanwezig.
Het gala wordt deze middag opgenomen en op 26 december uitgezonden op NPO 1.
De groepen 7 en 8 van ons Kindcentrum zijn door Stichting Méér Muziek in de Klas uitgenodigd voor dit evenement,
omdat we meedoen aan de impuls/CMK-regeling. Hierdoor kunnen wij gratis genieten van dit evenement, dat voor onze
kinderen natuurlijk een speciaal uitje is!
Belangrijk om te weten:
We gaan met de trein naar Den Bosch.
We hebben er nu al zin in!
EVEN VOORSTELLEN
Hierbij wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Anouk van Swelm, vanaf 1 december ben ik werkzaam als conciërge bij
Kindcentrum de Rakt.
Ik ben 44 jaren jong en heb samen met mijn man drie jongens waarvan er nog twee op
Kindcentrum de Rakt zitten in groep 6 en 8. De oudste zoon heeft de school al verlaten en zit
in 2 HAVO.
Mijn werkdagen zullen woensdag, donderdag en vrijdag zijn. Samen met meneer Dirk zal ik
de conciërgetaken vervullen.

FIRST LEGO LEAQUE WEDSTRIJD OP 8 DECEMBER
Aanstaande zaterdag is het zover. Bijna een half jaar zijn we er mee bezig
geweest………….
8 Kinderen en een aantal ouders hebben met veel enthousiasme op woensdag
en zaterdagmiddagen gewerkt aan missies met robots en aan een project.
Zaterdag laten zij op Hogeschool de Kempel zien wat zij hebben
geprogrammeerd en wat de achterliggende gedachte is.
Een wedstrijd met wel 30 teams. Kinderen van basisscholen, Hi-level klassen,
voortgezet onderwijs, PABO’s, etc. hebben allemaal nagedacht over de vraag:
Hoe gaan we op de planeet Mars komen?
Wat is daarvoor nodig? Wat neem je mee en hoe doe je dat? Alleen de
heenreis al duurt 1,5 tot 2 jaar. Waar laat je je eten, je drinken, afval? Gaan we
algen kweken om te eten, gaan we water hergebruiken en dus zuiveren? Etc.
Ons team: LEGOBOTS legt een link naar de VOC. Nederlanders waren in de 16e eeuw (Gouden Eeuw) in staat zulke
goede schepen te bouwen dat ze daarmee grote reizen naar onbekende oorden aandurfden. Daar konden ze toen ook
niet in één keer naar toe varen. Onderweg moesten er verse groentes, schoon water en andere voorraad ingeslagen
worden. Wij hebben goed gekeken naar die tijd en in samenwerking met de Albert Heijn uit het winkelcentrum hebben we
opslagruimtes gebouwd waar we nieuwe voorraad kunnen inslaan tijdens onze reis. Details laten we even achterwege
omdat de concurrentie waarschijnlijk meeleest. (Tja, zo gaat dat)
Iedereen die interesse heeft in onze reis, in techniek, in robots, in een wedstrijdje tegen 29 andere teams en nog veel
meer (want er is van alles te doen) is welkom om ons te komen aanmoedigen.
Zaterdag 8 december, De Kempel, Deurneseweg, Helmond. Aanvang: 10.00 uur.
Tot dan!
Jimme, Quirine, Angela, Roselie, Casper, Wessel, Ference en Marius, Team LEGOBOTS

Informatie van buiten
December 2018 en januari 2019 in het Annatheater
Zaterdag 29 december: Op de planken met Anna!
In één dag een voorstelling maken met kinderen en jongeren!
In de Kerstvakantie, op zaterdag 29 december, organiseert het Annatheater een dag vol theaterplezier voor
kinderen en jongeren!
We spelen de hele dag toneel en ’s avonds hebben we een voorstelling, in een echt theater met alles er op en
er aan. Vanuit een spannend verhaal gaan we een flitsend toneelstuk maken. We gebruiken alle kleuren licht
en projecties van kasteelzalen en griezelige bossen!
Kom in het Annatheater in de spotlights staan!
Wanneer: zaterdag 29 december van 10.00 tot 20.00 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: jongeren en kinderen
Wat kost het: € 10,00
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Meer informatie: www.annatheater.nl
Deze dag is mede mogelijk gemaakt door

Cultuur Contact.

Woensdag 9 en donderdag 10 januari 2019:
Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool!
In de tweede week van januari beginnen de lessen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom gratis een proefles
volgen!
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl

