WEEKBRIEF 24
19 februari 2019
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Even voorstellen
- Verkeersveiligheid op de Rakt
- Aanmelden ouderinformatieavond
- Schoolfotograaf
- Boitegewoon gekleurd
Informatie van buitenaf

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 19 februari: 10-minuten gesprekken tussen 15.30-20.00 uur
Maandag 25 februari: Informatieavond Lentekriebels van 19.30-20.30 uur. Aanmelden kan t/m a.s. donderdag.
Donderdag 28 februari: Studiemiddag team, kinderen gr. 1 t/m 8 vrij vanaf 12.30 uur.
Vrijdag 1 maart: Carnavalsviering voor alle kinderen van De Rakt.
Vrijdag 1 maart: Vanaf 12.30 uur vakantie t/m vrijdag 8 maart.
Maandag 11 maart: We gaan weer naar school.
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt?
Dinsdag 19 februari
Groep 5 Karin/Lars
Woensdag 20 februari
Groep 4 Moniek/Lars
Donderdag 21 februari
Groep 3 Werner
Dinsdag 26 februari
Groep 8 Job
Donderdag 28 februari (week 9)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 19 februari (week 8)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)

BESTE OUDERS/VERZORGERS EN LEERLINGEN
Misschien hebben jullie mij de afgelopen week al zien rondlopen op de Rakt.
Mijn naam is Lars Gijzen, ik ben 19 jaar oud en ik woon in Helmond.
Ik volg de opleiding tot onderwijsassistent aan het ROC Ter AA in Helmond.
Ik loop nu stage in groep 3 bij meneer Werner, ik zal ongeveer een jaar lang stage lopen op OBS
De Rakt.
Mijn vaste stagedagen zijn maandag en donderdag.
In mijn vrije tijd ben ik leiding van de welpen bij scouting Paulus en speel ik graag gitaar.
Als je nog vragen aan me hebt mag je ze gerust stellen.

VERKEERSVEILIGHEID OP DE RAKT
Een aantal weken geleden hebben we u gevraagd om deel te nemen aan de ouderenquête met betrekking tot de
verkeersveiligheid rondom de school.
Allereerst willen we de ouders die deel hebben genomen aan de enquête van harte bedanken. We gaan nu als
werkgroep samen aan de slag om een plan te maken om er samen met u voor te zorgen dat de verkeersveiligheid
verbeterd wordt op De Rakt.
Wat waren de meest opvallende zaken bij de enquête?:

 Er komen relatief veel ouders/verzorgers met de auto naar school
 De veiligheid wordt door 57 % van de bevraagden als onveilig ervaren
 De uitgangen van de school, de Weg door de Rijpel en het fietspad en de weg naar de ouderenwoningen worden
als gevaarlijk ervaren
 Redenen van onveiligheid zijn; teveel verkeer, stoppen om kinderen uit te laten stappen en er is geen veilige
oversteekplek
Mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn:







Een veilige oversteekplek maken
Afspraken maken over het parkeren rond de school
Parkeer-of stopverbod plaatsen bij de ingang van de school
Snelheid verlagen d.m.v. bijvoorbeeld drempels
een “kiss en ride” strook aanleggen
Verkeersbrigadiers inzetten

Verder wordt aangegeven dat:
 Verkeersonderwijs belangrijk is
 Ouders elkaar moeten kunnen aanspreken op verkeersgedrag
 Ouders/verzorgers bereid zijn zich te houden aan de afspraken
Binnen de werkgroep gaan we kijken welke opties passen en ook realiseerbaar zijn. Daarbij zoeken we ook
ondersteuning van de gemeente.
U hoort snel weer van ons.

Heel fijn dat er ook een aantal ouders heeft aangegeven zich actief te willen inzetten voor de
verkeersveiligheid van de school. Daar zijn we heel blij mee.
Alvast bedankt.
AANMELDEN OUDER-INFORMATIEAVOND 25 FEBRUARI 2019: LENTEKRIEBELS VOOR DE GROEPEN 1 t/m 8
Op De Rakt wordt het onderwerp “lentekriebels” jaarlijks aangeboden.
Via Social Schools 3.0 hebt u afgelopen weekend een bericht ontvangen ove r de ouderinformatieavond rondom dit
thema.
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.
Indien u aanwezig wilt zijn, kunt u zich via Social Schools 3.0 aanmelden t/m donderdag 21-2.

SCHOOLFOTOGRAAF
Meteen na de carnavalsvakantie, op maandag 11 en dinsdag 12 maart, komt de
schoolfotograaf op school om van onze peuters en kinderen van gr. 1 t/m 8 weer een mooie
portretfoto’s en groepsfoto’s te maken.
De oudervereniging heeft dit jaar gekozen voor bijgevoegde achtergrond. Misschien fijn om
dit alvast met u te delen, zodat u rekening kunt houden met de kleurkeuze van de kleding.
Maandag 11 maart, aansluitend aan schooltijd, is er om ± 15.00 uur de gelegenheid om foto’s
te laten maken met broertjes/zusjes.
We vragen u eerst buiten uw kinderen op te wachten en dan via de hoofdingang naar de hal
te gaan!

HERHALING:
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.
Alternatief programma:
Er zijn kinderen die niet deelnemen aan de carnavalsviering.
Voor deze kinderen wordt voor een alternatief programma gezorgd.
Alaaf……alaaf……….alaaf………..
de carnavalswerkgroep.

