WEEKBRIEF 21
29 januari 2019
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Roosterwijziging Bieb op School
- Portemonnees
- Enquête verkeersveiligheid
- Social Schools 3.0
- Tevredenheidsonderzoek
- Kindcentrum De Rakt: sportiefste school van Helmond?
Informatie van buitenaf
- Jibb beweegkalender Naschools sporten

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 29 januari: Adviesgesprekken VO gr. 8 vanaf 15.15 uur.
Vrijdag 8 februari: 11.30-12.15 u. Raktiviteit gr. 2-3 Marieke/Carla, gr. 3 Werner, gr. 8 Job
Dinsdag 12 februari: rapporten mee naar huis
Woensdag 13 februari: 11.30-12.15 u. Raktiviteit gr. 1-2 Bertie, gr. 4 Karin/Moniek en gr. 7 Veronique/Sherina
Vrijdag 15 februari: 11.30-12.15 u. Raktiviteit gr. 1-2 Ingrid/Fleur, gr. 5 Miranda/Karin en gr. 6 Rob
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 29 januari
Geen Bieb op School
Woensdag 30 januari
Groep 4 Karin/Moniek en Groep 5 Miranda/Karin
Donderdag 31 januari
Groep 3 Werner
Dinsdag 5 februari
Groep 8 Job
Donderdag 31 januari (week 5)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 5 februari (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.
Vandaag, 29-1, is er geen BOS.
PORTEMONNEES
Juffrouw Carla is op zoek naar verschillende portemonnees, groot en klein, voor mannen en voor vrouwen om tijdens de
rekenles te gebruiken.
Als je thuis nog oude portemonnees hebt liggen dan maak je juffrouw Carla er heel erg blij mee.
Alvast super bedankt
ENQUETE VERKERSVEILIGHEID
Denkt u nog aan de enquête verkeersveiligheid? U kunt de enquête t/m vrijdag invullen.
SOCIAL SCHOOLS 3.0
Gisteren is het account van Digiduif overgegaan naar Social Schools. Het is voor iedereen even wennen aan de nieuwe
omgeving maar u zal snel merken dat het systeem vele gebruiksvoordelen heeft.
Zoals eerder aangegeven kunt u met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. U ontvangt vandaag de
weekbrief al via de nieuwe omgeving van Social Schools.
Heeft u vragen dan bent u van harte welkom bij Rian of Marcel

TEVREDENHEIDSPEILINGEN VOOR OUDERS EN/OF VERZORGERS VAN KINDEREN UIT GROEP 1 T/M 8
Tevredenheidsonderzoek voor ouders
Inmiddels is het tevredenheidsonderzoek voor ouders/ verzorgers van de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 geopend.
Mocht u digitaal nog geen uitnodiging hebben ontvangen van de organisatie ‘Scholen met Succes’, dan kunt u zich
melden bij onze administratie. We kunnen dan samen kijken of het juiste emailadres is doorgegeven.
Wij vragen u om de vragenlijst in te vullen zodat we een goed beeld krijgen van hoe u De Rakt in al zijn facetten beleeft.
Volgende week zal het onderzoek ook uitgezet worden naar personeel en kinderen uit de groepen 5 t/m 8.
Mocht u om wat voor reden dan ook, ondersteuning nodig hebben bij het invullen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de
leerkracht of de directeur.
Aanstaande donderdagavond is er tijdens de MR vergadering tussen 19.30 uur en 20.00 uur een mogelijkheid om
ondersteuning te krijgen .
Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u ook hulp krijgen op een tijdstip onder schooltijd.
U kunt zich dan melden bij Rian.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen op een grote respons.
KINDCENTRUM DE RAKT: SPORTIEFSTE SCHOOL VAN HELMOND??
Vrijdag 1 februari as. is de uitreiking van de Sport Award 2018 voor sportiefste school van Helmond en KC de Rakt is
genomineerd voor deze prijs!!
Voordat de prijs uitgereikt zal worden, is er eerst een super knallende show met dans en zang van niemand minder dan
Enzo van Stiphout.
Check hier zijn auditie waarop hij zijn dans en zang skills laat zien!!
https://www.youtube.com/watch?v=JJ14XkvMuUw
Om 18:15 uur zullen de deuren van De Geseldonk open gaan en om 18:30 start Enzo zijn show in de grote zaal.
Na afloop van de show zal de uitreiking van de Sport Award plaatsvinden.
Iedereen is uitgenodigd en het zou super zijn als er veel leerlingen van onze school aanwezig zouden zijn!
De entree is gratis.
Waar: De Geseldonk, Mierlo-Hout
Tijd: 18.15u deuren open

Informatie van buiten

BEWEEGKALENDER – NASCHOOLS SPORTEN
Datum
8, 15, 22 januari
29 januari,
5, 12 februari
19, 26 februari,
12 maart
19 maart
2, 9 april
16 april
7, 14 mei
21, 28 mei
4 juni
11 juni

Activiteit
Basketbal
Korfbal
Hockey
Honkbal
Tennis
Skateboarden
Trefbalspelen

18 juni

James Bond

25 juni

Apenkooi

Doelgroep

Tijd

Locatie

Groep 3 t/m 8

15:30 – 16:30

Gymzaal Talentrijk

Groep 3 t/m 8

15:30 – 16:30

Gymzaal de Loop

Theodriessenhof 35
Peeleik 7

Groep 3 t/m 8

15:30 – 16:30

Gymzaal Talentrijk
Theodriessenhof 35

Groep 3 t/m 8

15:30 – 16:30

MULO Honkbal
Rivierensingel 98

Groep 3 t/m 8

15:30 – 16:30

Groep 3 t/m 8

15:30 – 16:30

Nader te bepalen
Tienerhuis
Rivierensingel 752

Groep 3 t/m 8

15:30 – 16:30

Gymzaal Talentrijk

Groep 3 t/m 8

15:30 – 16:30

Gymzaal de Loop

Theodriessenhof 35
Peeleik 7

Groep 3 t/m 8

15:30 – 16:30

Gymzaal Talentrijk
Theodriessenhof 35

Deelname is gratis! Vol = vol
Voor meer informatie of aanmelden kijk op www.jibbplus.nl

