WEEKBRIEF 22
5 februari 2019
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Luizencontrole
- 10-minuten gesprekken
- Voortgang oudertevredenheidspeiling
- Onderwerpen studiedag
- Ouder informatieavond 25 februari
Informatie van buitenaf
- Aktiviteiten Jibb+ in de caravalsvakantie
- Jibb+ Bewegen met peuters

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
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
Donderdag 14 februari: 10-minuten gesprekken tussen 15.30-20.00 uur.
Vrijdag 15 februari: 11.30-12.15 u. Raktiviteit gr. 1-2 Ingrid/Fleur, gr. 5 Miranda/Karin en gr. 6 Rob
Dinsdag 19 februari: 10-minuten gesprekken tussen 15.30-20.00 uur
Maandag 25 februari: Informatieavond Lentekriebels
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt?
Dinsdag 5 februari
Groep 8 Job
Woensdag 6 februari
Groep 7 Veronique/Sherina
Donderdag 7 februari
Groep 6 Rob
Dinsdag 12 februari
Groep 1-2 Ingrid/Fleur
Donderdag 14 februari (week 7)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 5 februari (week 6)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)
LUIZENCONTROLE
Gisteren is er weer een nacontrole geweest. Het ziet er goed uit! Fijn!
Blijft u vooral thuis regelmatig controleren. Na carnaval is er opnieuw een luizencontrole.
De groep ouders vraagt dringend om enkele ouders die de groep luizenouders komt versterken. Lijkt dit u wat? Geef dit
door aan de leerkracht van uw kind.
10-MINUTENGESPREKKEN
Op donderdag 14 februari en dinsdag 19 februari staan de 10-minutengesprekken voor gr. 1 t/m 7 gepland. Groep 8 heeft
vorige week adviesgesprekken gehouden.
U kunt zich hiervoor vanaf morgenavond aanmelden via Social Schools 3.0.
VOORTGANG OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
Vorige week is de oudertevredenheidspeiling uitgezet.
We kregen vanochtend een bericht van de organisatie van Scholen met Succes dat op dit moment 25% van onze ouders
en verzorgers de vragenlijst heeft ingevuld.
Wij verzoeken u om 10 minuten van uw tijd vrij te maken om de peiling in te vullen. Wij zijn benieuwd naar uw mening
over het reilen en zeilen op De Rakt.
Mocht u moeite hebben met het inloggen of de vraagstelling dan kunt u zich melden bij onze administratie.
Bedankt voor uw medewerking.

ONDERWERPEN STUDIEDAG
Zoals u van ons gewend bent geven wij u een terugkoppeling van de onderwerpen die met het team aan bod geweest
zijn tijdens de studiedag:
* Gemeentelijke cijfers over kind-aantallen in de wijk en prognoses zijn met het team besproken. We zien dat de door
het team gestelde ambities t.a.v. De Rakt behaald zijn.
* De intern begeleiders hebben informatie gegeven over deze periode van toetsen, rapportgesprekken en nieuwe
groepsplannen. We hebben hierover op teamniveau een aantal afspraken gemaakt.
* Juf Marieke heeft een tussenevaluatie gehouden m.b.t. muziekonderwijs in ons Kindcentrum.
* De werkgroep Kindcentrum-thema heeft de eerste plannen gedeeld voor het grote thema; ‘De Rakt in beweging’, dat
start op 18 maart en eindigt met een grote inloopavond op 10 april.
* Er is aan het team uitleg gegeven over de overstap naar Social Schools.
* Vervolgens is er in de bovenbouw met een collega van het Expertise team aandacht besteed aan ‘groepsprocessen’
en in de onderbouw aan ‘spelend leren in de groepen 1 t/m 3’.
OUDER INFORMATIEAVOND 25 FEBRUARI 2019: LENTEKRIEBELS VOOR DE GROEPEN 1 t/m 8
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs en vindt plaats van
18 t/m 22 maart 2019.
Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming.
Op De Rakt wordt dit onderwerp in deze week jaarlijks aangeboden. Tijdens deze week pikken kinderen op een
respectvolle manier informatie op over seksualiteit en diversiteit, die sinds 2012 deel uit maken van de kerndoelen
van het Nederlandse basisonderwijs.
Jaarlijks komt ergens de volgende vraag weer voorbij:
Waarom is aandacht voor seksuele vorming op basisschool juist nodig?
Kinderen staan dan nog heel open voor normen en waarden. Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, dan nog geen
onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar kinderen vragen over hebben.
Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen ook vertrouwd met het thema.
Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden mee waar ze later veel aan hebben:





Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit.
Ze ontwikkelen normen en waarden.
Ze worden weerbaarder.
Ze leren respectvol met elkaar om te gaan.

Vorig jaar is bij de directie het verzoek gekomen om meer informatie aan ouders te geven hoe het onderwerp aan bod
wordt gebracht. In de MR is dit besproken en daarom wordt er voor belangstellenden een informatieavond gegeven op
maandag 25 februari aanstaande om 19.30 uur in de aula van het Kindcentrum.
Zie volgende link, waarin de rol van ouders bij dit onderwerp toegelicht wordt.
https://www.seksuelevorming.nl/de-rol-van-ouders

De avond wordt verzorgd door:
Emmy Thijssen
Consulent gezondheidsbevordering
Aanwezig: ma. di. en do.
Postbus 8684
5605 KR. Eindhoven
www.ggdbzo.nl

T: 088 0031 246
E: e.thijssen@ggdbzo.nl

Informatie van buiten
Aktiviteiten Jibb+
Nog energie over na alle drukte van de carnaval? Dan hoef je rest van de carnavalsvakantie echt niet stil te
zitten, want in deze vakantie heb je de kans om mee te doen aan te gekke, maar ook vette en nieuwe
activiteiten!
Denk aan trampoline springen, waterpolo, zaalvoetbal en het Helmonds kampioenschap tikkertje. Ook voor
de kleinste kids is er van alles te doen, zoals taekwondo, handbal of ouder-kind weerbaarheid. Onze Junior
Jibb’ers organiseren ook weer een activiteit, namelijk Levend Mario Kart & Levend ganzenbord. Dit is nog
lang niet alles, er zijn genoeg leuke activiteiten te doen in de carnavalsvakantie!
Met sportieve groet,
Charlotte de Moet
Combinatiefuncionaris Rijpelberg

t 06 – 10872412
e charlottedemoet@jibbplus.nl

BEWEGEN MET PEUTERS

