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15 januari 2019
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Roosterwijziging Bieb op School
- Adviesgesprekken VO groep 8
- Digiduif wordt SocialSchools
- Ouderenquête “verkeersveiligheid in en rondom de school”
- Koffieochtend
Informatie van buitenaf
- Nationale voorleesdagen 2019

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 22 januari: Studiemiddag schoolteam, gr 1 t/m 8 vanaf 12.30 uur vrij.
Maandag 28 januari: Adviesgesprekken VO gr. 8 vanaf 15.15 uur.
Dinsdag 29 januari: Adviesgesprekken VO gr. 8 vanaf 15.15 uur.
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 15 januari
Groep 8 Job
Woensdag 16 januari
Groep 7 Veronique/Sherina
Donderdag 17 januari
Groep 6 Rob
Dinsdag 22 januari
Geen bieb i.v.m. studiedag
Donderdag 17 januari (week 3)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 15 januari (week 4)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)
ROOSTERWIJZIGING BIEB OP SCHOOL
Hierbij een roosterwijziging van de Bieb op school:
Op 29-1 is groep 5 aan de beurt. Deze dag vervalt en gaat naar 30-1.
Op 29-1 is er geen bos.
ADVIESGESPREKKEN VO GROEP 8
Op 28 en 29 januari staan de adviesgesprekken VO van groep 8 gepland. Ouder(s) en hun kind worden hier samen voor
uitgenodigd. Via Digiduif kunnen ze zich aanmelden.
DIGIDUIF WORDT SOCIAL SCHOOLS 3.0
Beste ouders/verzorgers,
Op maandag 28 januari a.s. gaan we van Digiduif over naar een nieuw online platform genaamd: Social Schools 3.0
Deze overgang zal wat veranderingen met zich meebrengen, daarom brengen wij u nu alvast op de hoogte van de
wisseling die komen gaat.
Via onderstaande link kunt u alvast zien wat de overgang voor u gaat betekenen.
https://www.socialschools.nl/30-voor-ouders
Wij houden u de komende tijd om de hoogte wat betreft de overgang en wat er van u als ouders verwacht wordt.
Mocht u eerder vragen hebben, dan kunt u via de link bij veelgestelde vragen kijken of u het antwoord kunt vinden op uw
vraag. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u altijd terecht bij Rian of Sherina.
Wij hopen u hiermee alvast voldoende geïnformeerd te hebben en houden u op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen.

OUDERENQUETE ‘VERKEERSVEILIGHEID IN EN RONDOM DE SCHOOL’
Verkeersveiligheid is een thema dat bij basisscholen hoge prioriteit heeft. Tijdens het in- en uitgaan van de kinderen is
het rondom de school vaak een drukte van belang. Kinderen worden met de auto gebracht, lopen en fietsen zelfstandig
naar school en treffen elkaar allemaal in nabije omgeving van de school. Zo ook bij Kindcentrum De Rakt.
Het vraagt creativiteit, inzet en samenwerking om hier zo mee om te gaan, dat dit allemaal in goede harmonie verloopt en
dat de verkeersveiligheid voor met name de kinderen niet nadelig wordt beïnvloed.
Om een beeld te krijgen van de situatie bij onze school, vragen wij uw medewerking. We willen u vragen om via
onderstaande link deel te nemen aan de ouderenquête “veilige schoolomgeving”. De enquête is anoniem in te vullen.
Door op deze link https://nl.surveymonkey.com/r/KindcentrumDeRakt te klikken komt u bij de enquête.
Uw antwoorden zijn heel belangrijk. Ten eerste omdat u (wellicht dagelijks) de situatie meemaakt én omdat voor
eventuele veranderingen uw medewerking noodzakelijk is. Natuurlijk zullen we de uitkomsten van de enquête en
eventuele acties met u delen in de weekbrief.
Alvast heel erg bedankt voor het invullen!
Namens werkgroep verkeer: Wilco, Chantal, Marion, Kirsten (ouders) en Helen (team)
KOFFIEOCHTEND
In de werkgroep Ouderbetrokkenheid en de Oudervereniging is verkend of we in het nieuwe
kalenderjaar kunnen starten met enkele koffieochtenden.
We hebben besloten om hiermee te starten.
Het is de bedoeling dat we dit enkele keren op jaarbasis laten plaatsvinden als hier
voldoende belangstelling voor is.
U bent op deze ochtenden van harte welkom om met ons onder het genot van een kopje
koffie of thee in gesprek te gaan over ons Kindcentrum. De bijeenkomsten starten direct na
het brengen van de kinderen.
De ouders van onze peuters kunnen ook om 8.45 uur gewoon nog aansluiten uiteraard.
De eerste koffieochtend vindt plaats op donderdag 17 januari 2019. Graag tot dan!

Informatie van buiten

