WEEKBRIEF 3
3 september 2019
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- De gouden weken
- Luizencontrole
- Ouderbetrokkenheid 3.0
Informatie van buitenaf
- Sociale teams Helmond
- Sjors Sportief - gezinspraatje

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 3 september: vanaf 15.30 uur startgesprekken gr. 1 t/m 8
Donderdag 5 september: 19.15 u. MR-vergadering
9 t/m 11 september: Trektocht groep 7
Donderdag 12 september: 8.20 uur Inloopspreekuur Logopedie
Donderdag 19 september: Studiedag schoolteam. Kinderen groep 1 t/m 8 vrij
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 3 september
Groep 4 Jonne/Moniek
Woensdag 4 september
Groep 3/4 Rob
Donderdag 5 september
Groep 7 Karin/Sherina
Dinsdag 10 september
Groep 8 Job
Donderdag 12 augustus (week 37)
Peuters blauwe groep (8.30-8.45 uur)
Dinsdag 3 september (week 36)
Peuters rode groep (8.30-8.45 uur)
DE GOUDEN WEKEN
Na een lange vakantie moet iedereen weer op gang komen. Leerlingen moeten wennen aan een nieuwe leerkracht of
leerkrachten en moeten soms wennen aan een nieuwe groep. Zelfs al is de oude groep bij elkaar gebleven dan is na de
vakantie merkbaar dat leerlingen zijn veranderd. Ze zijn fysiek gegroeid, hebben in de vakantie ook allerlei ervaringen
opgedaan, mogelijk zijn er dingen veranderd.
Dit alles heeft invloed op kinderen en op de manier waarop ze zich na de vakantie weer presenteren aan elkaar.
Door het hele Kindcentrum werken we ongeveer 6 weken aan de gouden weken. We maken (opnieuw) kennis met
elkaar, er worden groepsvormende activiteiten gedaan en we leren elkaars kwaliteiten zien.
Daarnaast is er veel aandacht voor samenwerken, elkaar helpen en voor elkaar er zijn.
De afspraken op De Rakt zijn de volgende:
• We noemen elkaar bij de naam.
• We laten elkaar ongestoord werken en spelen.
• We luisteren naar nee, en hou op!
• We zeggen het rustig als we iets niet leuk vinden.
• We zijn zuinig op de spullen van onszelf en van anderen.
Door de Gouden weken werken we aan een goede start van het schooljaar en een fijne groep.

LUIZENCONTROLE
Afgelopen maandag is er in 2 groepen een nacontrole geweest. De luizenouders geven aan dat de Rakt nu luizenvrij is.
Het blijft echter belangrijk om thuis regelmatig te controleren, zodat we de luizenproblematiek onder controle blijven
houden!!

OUDERBETROKKENHEID 3.0
Op Kindcentrum de Rakt is al enige tijd de werkgroep Ouderbetrokkenheid 3.0 actief. In deze werkgroep zitten
vertegenwoordigers van ouders, team, directie en medewerkers van de peuterspeelzaal.
Samen kijken zij hoe de samenwerking tussen ouders en kindcentrum kan worden verbeterd.
Een van de eerste dingen die de werkgroep heeft gedaan is de visie op ouderbetrokkenheid vaststellen. Sinds het begin
van het schooljaar kunt u deze in mooie lijsten door het hele kindcentrum zien.
Hierdoor is de visie toegankelijk voor iedereen. Veranderingen en vernieuwingen worden getoetst aan deze visie.
Afgelopen jaar heeft de werkgroep 10 actiepunten van ouderbetrokkenheid bekeken. We hebben hierbij gelet op de
dingen die we al doen. U kunt hierbij denken aan de nieuwjaarsborrel als start van het schooljaar en de startgesprekken.
Daarnaast hebben we een inventarisatie gemaakt van de zaken die we nog niet doen of die we kunnen verbeteren.
Een voorbeeld hiervan is het aanwezig zijn van kinderen vanaf groep 6 bij de startgesprekken.
Op 17 september komt de werkgroep ouderbetrokkenheid weer bij elkaar.
Op de agenda staat o.a. leerlingenraad, klasbord en PR.
In de weekbrief is daarna het verslag te lezen van deze bijeenkomst.

Informatie van buiten

Ondersteuning nodig?

bel 14 0492

Wie zijn wij?
Wij zijn het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor jullie namens alle gezins- en jongerencoaches
van de gemeente Helmond. We bestaan uit een team van 5 medewerkers: Bilal Aazzaoui, Nicole Dekker,
Lies Geurts, Wendy Bergman en Lenneke Roks. Wij zijn ervaren gezins- en jongerencoaches binnen de
gemeente Helmond.
Wat doen we?
U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien, gedrag van kinderen en jeugdigen in de
leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op slapen, eten,
regels, het bevorderen van wenselijk gedrag, nieuwe vaardigheden aanleren, omgaan met ongewenst
gedrag, het versterken van de band of communicatie tussen ouders en kind/jeugdige, zelfstandig wonen
etc. Naast bovengenoemde vragen kunt u ons benaderen voor andere vragen rondom zorg en
ondersteuning. Bijvoorbeeld over het inschakelen van gespecialiseerde hulpverlening, gezondheid,
geldproblemen, problemen rondom scheiding, mantelzorg, vervoer, rouw en ga zo maar door. Wij zorgen
er voor dat uw vraag, als wij deze zelf niet kunnen beantwoorden, bij de juiste persoon terechtkomt.
Mocht u graag in contact komen met een vraag, voor advies of om ergens over sparren bel ons vooral!
Vriendelijke groeten,
Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, Wendy Bergman, Nicole Dekker en Lenneke Roks
Contactgegevens:
14-0492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur)
Meer informatie?
www.helmond.nl/socialeteams

