WEEKBRIEF 31
16 april 2019
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Nederlands kampioen Streetdance
- Verkeersexamen groep 7
- Nieuw schooljaar in zicht
- Geslaagde afsluiting “De Rakt in beweging”
- Gevraagd: nieuwe MR oudergeleding
Informatie van buitenaf
- Spring-kinderopvang: Workshop Cupcake’s maken
- De Brem: Zumba dansen

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 16 t/m donderdag 18 april: Cito eindtoets groep 8
Vrijdag 19 april: Studie-ochtend team. Groep 1 t/m 8 vrij
Begin meivakantie
Maandag 6 mei: weer naar school !
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt?
Dinsdag 9 april
Geen bieb
Woensdag 17 april
Groep 7 Veronique/Sherina en groep 8 Job
Donderdag 18 april
Groep 6 Rob
Dinsdag 7 mei
Groep 1-2 Ingrid/Fleur
Donderdag 9 mei (week 19)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 16 april (week 16)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)
NEDERLANDS KAMPIOEN STREETDANCE
De dansers van Runnaz Kids – het jongste team van Hoomrun Dance Studios – zijn dit weekend Nederlands Kampioen
Streetdance geworden.
Maya Peters uit groep 8 nam hier ook aan deel!

https://www.ed.nl/helmond/jonge-helmondse-dansers-nederlands-kampioen-streetdance~acef4053/
VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Inmiddels hebben alle leerlingen van groep7 het theoretisch verkeersexamen
gemaakt. Het is fijn om te kunnen melden, dat iedereen geslaagd is!
Na de meivakantie is het praktisch verkeersexamen op de fiets. We hopen dat
ook dan alle kinderen een goed resultaat behalen. Flink oefenen is dus heel
belangrijk!
NIEUW SCHOOLJAAR IN ZICHT
Inmiddels zijn we alweer bij de meivakantie aangekomen. Het jaar vliegt voorbij.
We willen in deze weekbrief graag met u een blik werpen op een aantal ontwikkelingen in afgelopen schooljaar en ook
alvast kijken naar het nieuwe jaar.
Zoals u weet zijn we dit schooljaar gestart met een nieuwe combinatiegroep, namelijk de combinatiegroep 2-3.
Best spannend, voor zowel leerkrachten als ouders. Na een gedegen voorbereiding zijn we aan de slag gegaan met deze
groep.
Naast enkele organisatorische problemen zien we nu vóóral mogelijkheden en successen van die combinatiegroep.

Samen met het ontwikkelen van het leren spelen in de groepen 3 hebben we ervaren dat ons onderwijs in kwaliteit is
verbeterd.
Of we deze combinatie ook volgend schooljaar kunnen maken, is mede afhankelijk van ander factoren.
We zijn inmiddels aan het kijken naar de groepsverdeling voor het komend schooljaar.
Wat vinden we belangrijk binnen ons onderwijs? Hoe kunnen we dat het beste realiseren? Lukt dat met de
leerlingenaantallen die we nu hebben? Dat zijn allemaal vragen die we aan het beantwoorden zijn op dit moment.
Aanstaande vrijdag tijdens de studiedag zullen we met het team aan de slag gaan met bovenstaande vragen.
Dinsdag na de meivakantie willen we u graag berichten over hoe de groepsverdeling er volgend schooljaar uit gaat zien.
GESLAAGDE AFSLUITING “DE RAKT IN BEWEGING”.
We kunnen met trots terugkijken op een mooi thema en een geslaagde afsluiting.
Gedurende enkele weken was De Rakt een en al beweging! Er werd hard gelopen, opgedrukt, gedanst, nagedacht over
de toekomst van het Kindcentrum kortom….te veel om op te noemen. Hele dagen waren kinderen, pedagogisch
medewerkers, wijkbewoners, ouders en leerkrachten in beweging.
Alle disciplines kwamen samen op de geweldige inloopavond. Hiervoor willen we alle hulpouders en iedereen die op wat
voor manier dan ook betrokken is geweest bij het thema bedanken.
Want wat zag de school er goed uit en wat werd deze avond goed bezocht door kinderen, ouders en belangstellenden!
Allemaal mét sportpas en volop in beweging. Ook de hapjes en drankjes stonden in het teken van gezond gedrag.
Tot slot nog een bedankje aan de verslaggevers van “Dit is onze wijk” en “Omroep Helmond”, die deze avond zo mooi
omschreven en op beeld vastlegden.

GEVRAAGD:NIEUWE MR OUDERGELDING
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

Informatie van buiten

