WEEKBRIEF 20
22 januari 2019
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Roosterwijziging Bieb op School
- Luizencontrole
- Boekcadeau voor alle kleuters en peuters
- Adviesgesprekken groep 8
- Tevredenheidspeiling voor ouders/verzorgers van kinderen groep 1 t/m 8
- Ryan van Berlo samen met danspartner kampioen
- Koffie-uurtje
- Nieuws van de Lego Leaque
- Ouderenquête verkeersveiligheid
Informatie van buitenaf
- De Spekzullekes organiseert “Teen Experience”.

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 22 januari
Geen bieb i.v.m. studiedag
Woensdag 23 januari
Groep 1-2 Ingrid/Fleur en groep 1-2 Bertie
Donderdag 24 januari
Groep 2-3 Carla/Marieke
Dinsdag 29 januari
Groep 5 Miranda/Karin
Donderdag 31 januari (week 5)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 22 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.
LUIZENCONTROLE
Gisteren is er een nacontrole voor luizen geweest.
In 2 groepen zijn nog luizen geconstateerd, verder is de luizenproblematiek goed onder controle.
De groep luizenouders doet wel een dringende oproep voor nieuwe luizenouders.
De groep is momenteel te klein om alle luizencontroles te behappen.
BOEKCADEAU VOOR ALLE KLEUTERS EN PEUTERS
Alle peuters en kleuters van ons kindcentrum ontvangen deze week, in het kader van VVE, een prentenboek vanuit de
gemeente Helmond.
Bij het boek zit een leeskaart voor ieder kind dat speciaal ontworpen is voor de gemeente Helmond. Hierop staan tips
voor ouders om samen met uw kind het boek te lezen.
Via onderstaande link komt u bij een filmpje waarop de wethouder van Onderwijs van de gemeente aangeeft waarom de
kinderen dit boek cadeau krijgen.
Boekcadeau kleuters: https://www.youtube.com/watch?v=8vFCpZeNNl4
We wensen u en uw kind veel leesplezier toe!

ADVIESGESPREKKEN VO GROEP 8
Op 28 en 29 januari staan de adviesgesprekken VO van groep 8 gepland. Ouder(s) en hun kind zijn hier samen voor
uitgenodigd. Via Digiduif kunnen ze zich aanmelden.
TEVREDENHEIDSPEILINGEN VOOR OUDERS EN/OF VERZORGERS VAN KINDEREN UIT GROEP 1 T/M 8
Na de vooraankondiging m.b.t. de tevredenheidsonderzoeken kan ik u het volgende melden:
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de
kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang.
Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan De Rakt,
én op welke punten verbetering plaats zou moeten vinden, hebben wij in overleg met de medezeggenschapsraad
besloten een oudertevredenheidsonderzoek te doen. Wij doen dit in samenwerking met het onderzoek,- en
communicatieadviesbureau voor het onderwijs “Scholen met Succes”.
Het voordeel hiervan is dat uw antwoorden professioneel en volstrekt anoniem verwerkt worden.
Omdat de peiling inmiddels al op 1.700 andere basisscholen in Nederland is afgenomen, kunnen de resultaten worden
vergeleken met een landelijk gemiddelde.
Op maandag 28 januari wordt u via email uitgenodigd om deel te nemen aan de Oudertevredenheidspeiling. Het invullen
zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. Ook zullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een vragenlijst invullen.
In de week van 11 maart zullen wij de uitslag van de peiling bekend maken.
Indien u vragen of opmerkingen heeft m.b.t. deze peiling kunt u contact opnemen met mij.
Met vriendelijke groet,
Marcel Wijgergangs
RYAN VAN BERLO samen MET DANSPARTNER KAMPIOEN
Ryan van Berlo uit groep 8 is bij de NADB Ranking kampioen Junioren A, Latin en Tien Dans 2018 geworden is!
Hij danst samen met zijn danspartner Isabelle Ranking. Ieder vrij moment is hij aan het trainen en zijn weekenden
volgepland met wedstrijden door het hele land.
Het knappe van Ryan is, dat hij iedere ochtend weer fit en gemotiveerd in de klas zit.
We zijn beretrots op hem.

KOFFIE-UURTJE
Vorige week donderdag was het tijd voor de informele koffieochtend op verzoek van de oudervereniging.
Er was een klein groepje ouders (van onderwijs en opvang)aanwezig en we hebben eerst samen de verwachtingen in
beeld gebracht.
De volgende zaken werden genoemd; elkaar beter leren kennen, sneller elkaar kunnen vinden als er hulp nodig is (het
wordt laagdrempeliger), meer beeld krijgen van het Kindcentrum in werking en het feit dat er korte lijntjes blijven tussen
ouders en team.
Er is deze bijeenkomst gesproken over:
luizenbeleid; het luizenteam verricht goede zaken; er zijn minder constateringen en in sommige groepen blijft het
probleem meer aanwezig.
behoefte om emailadressen van leerkrachten ergens te kunnen terugvinden; voorheen stonden deze op de site.
We zullen de emailadressen opnieuw publiceren.
Verkeersproblematiek: fijn om te merken dat er vanuit school en ouders een werkgroep is die voortvarend aan de slag is.
Toch moet er vanuit de politie meer bekeurd worden volgens ouders om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de
afspraken houden. De veiligheid van de kinderen staat voorop!
Honden op het schoolplein; gevraagd werd meer toe te zien op de afspraak dat honden aangelijnd buiten het speelterrein
blijven tijdens het brengen en halen.
Raktiviteit; er zijn verschillende opvattingen over het aantal voorstellingen op jaarbasis.
Wanneer niet alle kinderen op het podium staan zou men dit graag via het team gecommuniceerd zien.
Steppen in de speelpauzes; afspraken hierover zijn niet voor alle kinderen duidelijk.
We nemen dit in het team weer even op.
Hulp bij activiteiten vanuit de oudervereniging; hopelijk komen er extra handen bij de vele activiteiten.
Ouders gaven aan een volgende koffie-uurtje weer zoveel mogelijk ‘geen agenda’ te willen hebben, maar zouden het
onderwerp: huisvesting wel graag een keer besproken willen zien.
We kunnen spreken van een geslaagd koffie-moment!
Graag tot de volgende keer!
NIEUWS VAN DE LEGO LEAGUE
Na het mooie succes van afgelopen jaar hebben we besloten om ons met een kleine groep bezig te blijven houden met
programmeren. Pas in april komt het nieuwe thema voor de wedstrijd, maar de Lego League is meer dan alleen de
wedstrijd. We denken dat de kinderen, door veel te oefenen, makkelijker omgaan met problemen die we met de robot
moeten oplossen. Het gaat om leren, het opdoen van skills!
We gaan starten met een groepje van 4 kinderen en werken met 2 robots.
Dat doen we in wijkhuis de Brem op woensdagmiddagen.
De komende maanden zullen we u op de hoogte houden van onze werkzaamheden en gaan we kijken of we nieuwe
teamleden voor de LEGOBOTS kunnen werven. U hoort van ons……
Met vriendelijke groet,
Team LEGOBOTS
OUDERENQUETE ‘VERKEERSVEILIGHEID IN EN RONDOM DE SCHOOL’.
Vorige week hebben wij ouders gewezen op de verkeersveiligheid in en rondom de school.
Om een beeld te krijgen van de situatie bij onze school, vroegen wij uw medewerking.
Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, dan vragen wij u om alsnog 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.
Alvast heel erg bedankt voor het invullen!
Namens werkgroep verkeer: Wilco, Chantal, Marion, Kirsten (ouders) en Helen (team)
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