WEEKBRIEF 23
12 februari 2019
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Realistisch rekenen in groep 2-3
- Tevredenheidspeiling voor ouders/verzorgers
- Boitegewoon gekleurd
- Informatieavond “Lentekriebels”
Informatie van buitenaf

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 12 februari: rapporten mee naar huis
Woensdag 13 februari: 11.30-12.15 u. Raktiviteit gr. 1-2 Bertie, gr. 4 Moniek/Lars en gr. 7 Veronique/Sherina
Woensdag 13 februari: 10.45u tot 11.15 u. Ouderactiviteit voor de rode peutergroep:
Een rondleiding door ons Rakt-museum.
Donderdag 14 februari: 10-minuten gesprekken tussen 15.30-20.00 uur.
Vrijdag 15 februari: 10.45u tot 11.15 u. Ouderactiviteit voor de blauwe peutergroep.
Een rondleiding door ons Rakt-museum.
Vrijdag 15 februari: 11.30-12.15 u. Raktiviteit gr. 1-2 Ingrid/Fleur, gr. 5 Karin/Lars en gr. 6 Rob
Maandag 18 februari: Oudergesprekken Peuterspeelzaal
Dinsdag 19 februari: 10-minuten gesprekken tussen 15.30-20.00 uur
Maandag 25 februari: Informatieavond Lentekriebels van 19.30-20.30 uur
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt?
Dinsdag 12 februari
Groep 1-2 Ingrid/Fleur
Woensdag 13 februari
Geen Bieb i.v.m. Raktiviteit
Donderdag 14 februari
Groep 1-2 Bertie en groep 2-3 Marieke/Carla
Dinsdag 19 februari
Groep 5 Karin/Lars
Donderdag 14 februari (week 7)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 19 februari (week 8)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)
REALISTISCH REKENEN IN GROEP 2-3
Kiezen, kopen en betalen d.m.v. optellen en aftrekken.

HERHALINGSOPROEP
TEVREDENHEIDSPEILINGEN VOOR OUDERS EN/OF VERZORGERS VAN KINDEREN UIT GROEP 1 T/M 8
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 kunnen 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 bent u via email uitgenodigd om deel te nemen aan de Oudertevredenheidspeiling. Het invullen
duurt ongeveer 10 minuten. Ook zullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een vragenlijst invullen.
Als u de tevredenheidspeiling nog niet hebt ingevuld, vragen wij u om dat alsnog te doen.
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

BUITENGEWOON GEKLEURD…..OFTEWEL IN HET HELMONDS:
BOITEGEWOON GEKLEURD!!
Over 2 weken is het alweer bijna voorjaarsvakantie. Die week gaan we met alle kinderen De Rakt nog meer kleur geven.
De voorbereidingsgroep van ouders en teamleden hebben gekozen voor het thema: kleur. De week eindigt met een
gezellige feestdag op vrijdag 1 maart.
Het idee is dat iedere groep met de kinderen een eigen themakleur kiest. Gedurende de week zorgen de teamleden met
de kinderen dat de klas er super gekleurd uit komt te zien in de gekozen kleur.
Dit gebeurt met knutselwerkjes/boeken/materialen/kleding/etc. Heeft u thuis als ouder iets wat prima past bij de groep van
uw kinderen? Schroom niet…overleg met de pedagogisch medewerker of leerkracht en kijk of ook u de ruimte wat mee
kleur kunt geven!
Hieronder de kleuren voor elke groep:
Peutergroepen
groen
Groep 1-2 Ingrid/Fleur
rood
Groep 1-2 Bertie/Fleur
blauw
Groep 2-3 Marieke/Carla
paars
Groep 3 Werner/Chantal
roze
Groep 4 Lars/ Moniek
geel
Groep 5 Karin/ Lars
blauw
Groep 6 Rob
oranje
Groep 7 Veronique/Sherina goud
Groep 8 Job
zilver

In deze week zal er ook elke dag een ander onderwerp centraal staan:
(Let op; Donderdagmiddag 28 februari vrij i.v.m. studiemiddag!)
Maandag 25 februari:
Dinsdag 26 februari:
Woensdag 27 februari:

Liedjescompetitie
Pyjama dag
Raar met je haar

Donderdag 28 februari:

Kleurenfestijn

Vrijdag 29 februari:

Carnavalsdag

een onder- en bovenbouwgroep maken samen een lied
alle kinderen mogen gekleed in pyjama naar De Rakt komen
alle kinderen en medewerkers doen iets raars met hun haar
(hoedje, pruik, gek haar etc.)
kinderen hebben die dag hun gekozen kleur als thema
(in kleding, stip op wang of neus, lintjes etc.)
verkleed naar school en apart programma voor onder- en bovenbouw.
Alternatief programma voor enkele kinderen.

Raad van 11:
Ook dit jaar gaan weer een raad van 11 opzetten! Uit de groepen 1 t/m 8 wordt er één lid gekozen worden, m.u.v. van
groep 7 en 8. Zij kiezen er 2.
Zij krijgen de taak om in deze week alles goed onder controle te houden en op vrijdag samen met het team
De Spekzullekes te ontvangen.
Alaaf-alaaf-alaaf,
de carnavalswerkgroep.

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.
Tijdens deze week krijgen kinderen op een respectvolle manier informatie op over seksualiteit en diversiteit, die sinds
2012 deel uit maken van de kerndoelen van het Nederlandse basisonderwijs.
Op De Rakt wordt dit onderwerp in deze week jaarlijks aangeboden.
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 van 19.30-20.30 uur in de aula van het Kindcentrum.
U kunt zich hiervoor vanaf volgende week aanmelden via Social Schools 3.0.
Voor een kopje koffie of thee wordt uiteraard gezorgd!
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

