WEEKBRIEF 30
9 april 2019
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Ophalen (gratis) sportpassen inloopavond
- Filmopname afsluiting inloop
- Kleine poortje speelzaal
- Namens de MR
- Laatste informatie Koningsspelen, vrijdag 12 april
- De Rakt in beweging…een impressie…
Informatie van buitenaf
- Het Annatheater presenteert!

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 9 april: Fietskeuring groep 7
Woensdag 10 april: 17.00-19.30 uur Inloopavond “De Rakt in beweging”.
Vrijdag 12 april: Koningsspelen
Dinsdag 16 t/m donderdag 18 april: Cito eindtoets groep 8
Vrijdag 19 april: Studie-ochtend team. Groep 1 t/m 8 vrij
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt?
Dinsdag 9 april
Geen bieb
Woensdag 10 april
Groep 4 Moniek/Lars en groep 5 Karin/Lars
Donderdag 11 april
Groep 3 Werner
Woensdag 17 april
Groep 7 Veronique/Sherina en groep 8 Job
Donderdag 11 april (week 15)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 16 april (week 16)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)

OPHAALTIJDEN (GRATIS) SPORTPASSEN
INLOOPAVOND DE RAKT IN BEWEGING
Morgenavond, 10 april houden wij onze
“sportieve” inloopavond als afsluiting van het
thema: “De Rakt in beweging”.
Om de avond goed te laten verlopen en alle
bezoekers te kunnen verwelkomen, moet u in
het bezit zijn van een “Rakt” sportpas.
Deze kunt u nog vandaag én morgen gratis
ophalen op bij de conciërge.

HET BELOOFT EEN ‘GEZONDE, SPORTIEVE” AVOND TE WORDEN.
U KOMT TOCH OOK??!!

FILMOPNAME BIJ AFSLUITING INLOOP
Zoals u vorige week in de weekbrief heeft gelezen, komt een filmploeg van “Dit is onze wijk” tussen 19.00 en 19.30 uur
een filmopname maken bij de afsluiting van ons evenement.
Vanwege de wet op de Privacy maken wij u hierop nogmaals attent.
KLEINE POORTJE OP SLOT
Het kleine poortje bij de peuterspeelzaal / kleutergroepen is vanaf deze week overdag op slot. Zo hebben vooral onze
collega’s van de peutergroepen beter overzicht op hun kinderen tijdens het buitenspelen. Aan ouders en team de vraag
om ook de grote poort steeds dicht te doen wanneer men de speelplaats opkomt of verlaat.
NAMENS DE MR:
Beste ouders, de medezeggenschapsraad van Kindcentrum De Rakt bestaat naast drie leerkrachten uit 3 ouders en 1
ouder namens de GMR
Dit zijn: Sylwia Wasik, Ingrid de Jong, Elke Lewandowski en Marco van Kersbergen.
Zij mogen meedenken en meebeslissen over zaken die de school en dus onze kinderen aangaan.
Komend schooljaar zijn er binnen de MR weer twee plekken beschikbaar voor ouders die er samen met de leerkrachten
voor willen zorgen dat de Rakt de beste plek is voor alle kinderen van ons kindcentrum.
Er zijn 6 vergaderingen per jaar en aan het eind van het jaar een gezellig etentje!
Naast het lezen van wat stukken voor de vergadering kost het niet meer tijd.
Wie van jullie zou wel mee willen beslissen en mee willen denken en dus zitting willen nemen in de MR?
Het is ontzettend belangrijk voor ons Kindcentrum, dat we niet enkel als leerkrachten besluiten nemen, maar dit in
samenspraak met betrokken ouders doen. Jullie zijn nodig!
Als je actief mee wilt denken, dan horen we dat graag vóór 19 april via mrderakt@obsh.nl
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die ook mailen naar bovenstaand emailadres of gewoon even stellen aan een
MR-lid. We hopen iets van jullie te horen!!
Indien er meer dan 2 kandidaten zijn, volgt er een verkiezing.
Namens de teamgeleding van de MR,
Karin, Chantal & Job

LAATSTE INFORMATIE KONINGSSPELEN VRIJDAG 12 APRIL 2019
PSZ en groep 1 t/m 4:
Aanstaande vrijdag, 12 april, zijn De Koningsspelen.
Wij vieren dit met de PSZ en groepen 1 t/m 4 met het koningsontbijt en aansluitend
het Zweeds loopspel.
Voor eten, drinken en fruit wordt dus gezorgd.
Er zijn nog ouders nodig die een groepjes kunnen begeleiden!!
Mocht je als ouder/verzorger een groepje willen begeleiden, schrijf je dan in
op Social Schools!!
Kom allemaal in zoveel mogelijk oranje of rood / wit / blauwe kleren, dan ziet het er
spectaculair uit.
Groep 5 t/m 8:
In de groepen 5 t/m 8 worden dit jaar de Koningsspelen in een ander jasje gegoten. De kinderen worden opgedeeld in
groepen en gaan vervolgens sport-clinics doen.
Deze clinics worden gegeven door verschillende sportverenigingen uit de buurt.
Hiervoor zoeken we nog een aantal ouders (begeleiders). Aanmelden hiervoor kan op Social Schools.
Aan het einde van de ochtend is er een gezamenlijke picknick met alle kinderen van alle scholen bij elkaar. Hiervoor
moeten alle kinderen een lunchpakket, drinken en fruit meebrengen. Voor de kinderen van de bovenbouw is er geen
koningsontbijt
Kom allemaal in zoveel mogelijk oranje of rood / wit / blauwe kleren, dan ziet het er spectaculair uit.
Het belooft weer een mooie oranje getinte dag te worden!
Groetjes Werner

DE RAKT IN BEWEGING

Informatie van buiten
Zaterdag 18 en zondag 19 mei: ANNA PRESENTEERT
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting van het cursusjaar 2018/2019 “Anna Presenteert”.
Leerlingen spelen een toneelstuk waarin ze laten zien wat ze kunnen na het volgen van een cursus acteren in
het Annatheater.

Het programma ziet er als volgt uit:
zaterdag 18 mei 17:00 uur en zondag 19 mei 16:00 uur:
“Hanna in Elfenland”. “
Hanna is, nadat ze een bal tegen haar hoofd heeft gekregen tijdens de gymnastiek les, in de Elfenwereld beland. Daar
ontmoet ze twee elfen die vluchten voor de vreselijke Bosfee. Hoe het Hanna vergaat in de Elfenwereld, of ze naar de
mensenwereld terugkomt en ze uit de klauwen van de Bosfee blijft kunt u in dit stuk zien.
“Hanna in Elfenland” wordt gespeeld door 7 kinderen van 10 tot 12 jaar.
spelers: Babette, Celest, Evi, Ilayda, Kyra, Madelief en Ruben
“Paniekvogels”
Vijftien willekeurige personages lopen in paniek een kelder binnen nadat ze op straat een vreemd geluid gehoord
hadden. Ze durven niet meer naar buiten en zijn zodoende aan elkaar over geleverd. Is het de Apocalyps?
“Paniekvogels” wordt gespeeld door 15 jongeren van 12 tot 16 jaar.
spelers: Alex, Anniek, Eva, Iris, Jan van der Els, Jan Nacinovic, Jasper, Lucie, Manu, Mo, Sofie, Sterre, Tara, Tigo en
Thije

zaterdag 18 mei 19:30 uur en zondag 19 mei 13:00 uur
“Hans en Grietje”
Dit welbekende sprookje wordt gespeeld door 8 kinderen van 6 tot 10 jaar. Natuurlijk is de heks extra eng en ons Grietjes
extra dapper!
spelers: David, Destiny, Iza, Jasper, Lola, Majka, Sophie en Willemijn
“De wolf en de bange geitjes”
“De wolf en de bange geitjes” is een eigentijdse parodie op het welbekende sprookje. In ons toneelstuk is de wolf
helemaal niet zo’n slechterik. Het is een vriendelijk, onhandig wolfje dat door de angst van de geitjes maar steeds geen
contact met ze krijgt. Dat is juist wat hij heel graag wil: vriendjes met ze zijn, met ze spelen. Zijn oudere broer had in een
vorig verhaal de geitjes al eens opgegeten. Ons wolfje is juist vegetariër geworden, om helemaal te integreren in de
geitenwereld.
“De wolf en de bange geitjes” wordt gespeeld door 7 kinderen van 9 tot 12 jaar en één jongere.
spelers: Bart, Enna, Hugo, Luc, Minne, Nada, Noémi en Zoey
De productiegroep van onze Jeugdtheaterschool speelt op zaterdag 18 mei om 19.30 uur en op zondag 19 mei om
16.00 uur enkele scènes uit “Yvonne, Prinses van Bourgondië”, een bewerking van het gelijknamige toneelstuk van de
Poolse schrijver Witold Gombrowitz.
Deze voorstelling wordt eind september en begin oktober 5 keer in het Annatheater gespeeld. Mis het niet!
spelers: Enna, Eva, Fenne, Joey, Kayla, Mosa, Pepijn en Rubén

Kaarten: € 6,00, www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 06-28104333. U kunt ons bellen op werkdagen tussen 17.00 en 19.00 uur. Op
voorstellingsdagen is de telefoon bereikbaar vanaf 11.00 uur.
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond. Het adres is Floreffestraat 21a,
Helmond. Telefoon: 0492-475255, info@annatheater.nl www.annatheater.nl

