WEEKBRIEF 2
27 augustus 2019
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Bieb op school
- Nieuwe collega en andere taken
Informatie van buitenaf
- UrbanMatterz Hip Hop Festival

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Donderdag 29 augustus: Vanaf 15.30 uur startgesprekken gr. 1 t/m 8
Dinsdag 3 september: Vanaf 15.30 uur startgesprekken gr. 1 t/m 8
Dinsdag 3 september: 8.45 uur vergadering oudervereniging
9 t/m 11 september: Trektocht groep 7

BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 27 augustus
Groep 1/2 Bertie/Chantal
Woensdag 28 augustus
Groep 2/3 Marieke/Carla
Donderdag 29 augustus
Groep 1/2 Ingrid/Fleur
Dinsdag 3 september
Groep 4 Jonne/Moniek
Donderdag 29 augustus (week 35)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 3 september (week 36)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)

START BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Fijn dat we u kunnen laten weten dat de Bibliotheek op school deze week
weer van start kan gaan.
Met dank aan onze ICT-er Job, Bea van Dijk van de bibliotheek Helmond
en onze vrijwilligers. Helaas werkt de bonnenprinter nog niet.
Dus kinderen krijgen geen overzicht mee van de geleende boeken, maar
u kunt dit zelf altijd even nakijken op de site van de bieb of natuurlijk altijd
navragen in de Bos.
NIEUWE COLLEGA EN ANDERE TAKEN HELEN
Zoals u voor de vakantie heeft kunnen lezen in de brief die u via Social Schools heeft ontvangen, is Marcel vanaf
1 augustus ook directeur van OBS De Straap.
Concreet betekent dit voor een aantal teamleden enkele verschuivingen van taken waarvan we u op de hoogte willen
stellen.
Vanaf maandag 2 september is Karen Meulendijks de nieuwe interne begeleider van de onderbouw. Zij zal de
begeleiding van de leerlingenzorg van Helen Vink over gaan nemen. Helen zal de coördinatie van de leerling- en
kwaliteitszorg op zich nemen en daarnaast een aantal directietaken overnemen van Marcel.
Op de momenten dat Marcel niet aanwezig is, kunt u dus ook terecht bij Helen.

Informatie van buiten
Op zaterdag 21 en zondag 22 september zal het jaarlijkse festival Urban Matterz weer plaatsvinden. Deze keer op
een andere locatie dan voorgaande jaren namelijk onder de Traversebrug!
Op zondag 22 september is er tussen 10.00 en 18.00 uur een gaaf festival, wat voor alle leeftijden gratis
toegankelijk is. Naast hele vette graffiti artiesten, exposities en NK miniramp is er natuurlijk ook heel veel te doen
en te ervaren op het gebied van Urban Sports! De volgende sporten komen aan bod: Freerunning, BMX, skates,
steps, skateboarden, basketball, pumptrack, gauswheel, suppen, straatvoetbal en pannakooi.
Check de flyer van Urban Matterz voor alle informatie!
Vanaf 31 augustus om 12.00 uur kan je je inschrijven voor de workshops van de verschillende onderdelen.
Mochten er workshops of challenges vol zitten, alle onderdelen zijn naast de vaste workshoptijden beschikbaar om
vrij uit te proberen.
Aan alle onderdelen kunnen, naast jongeren en volwassenen, ook al kinderen vanaf 4 jaar gratis deelnemen!
Aanmelden kan via www.urbanmatterz.nl/urbansports

