WEEKBRIEF 18
7 januari 2020
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Alle goeds voor het nieuwe jaar
- Fietsen stallen
- Personele bezetting
Informatie van buitenaf
- Jibb+ start bewegen voor kinderen met overgewicht
- Gratis proeflessen jeugdtheaterschool Annatheater

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Donderdag 9 januari: 8.20 uur Inloopspreekuur Logopedie

BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 7 januari
Groep 4 Jonne/Moniek
Woensdag 8 januari
Groep 3-4 Rob
Donderdag 9 januari
Groep 7 Karin/Sherina
Dinsdag 14 januari
Groep 8 Job
Vrijdag 17 januari (week 3)
Peuters vrijdaggroep (8.30-8.45 uur)
Maandag 20 januari (week 4)
Peuters maandaggroep (8.30-8.45 uur)
ALLE GOEDS VOOR HET NIEUWE JAAR!
Het team van Openbaar Kindcentrum De Rakt wenst u alle goeds voor het nieuwe kalenderjaar 2020. Wij als team gaan
er samen met de kinderen, u als ouders/verzorgers en alle externe partners weer een mooi jaar van maken!

FIETSEN STALLEN
We krijgen enkele signalen van schade aan fietsen doordat er onvoorzichtig gehandeld wordt tijdens het stallen en
ophalen van fietsen.
We hebben onze collega’s gevraagd om dit te bespreken in de groepen en daar waar mogelijk mee bewaken. Aan de
conciërges is gevraagd een extra oogje in het zeil te houden.
Hopelijk kunt u thuis ook wat aandacht besteden aan het netjes stallen van de fietsen.

PERSONELE BEZETTING
We willen u graag informeren over enkele personele zaken m.b.t. een aantal groepen:
Peutergroepen
Vanaf deze week draaien we 5 lange dagdelen op de ochtenden voor alle peuters inclusief lunch.
De pedagogisch medewerkers voor deze groepen zijn Gitte en Wendy. Wendy wordt tijdens haar ziekteverlof nu
vervangen door Jill (dinsdag t/m vrijdag) en Pascalle (op maandag).
BSO
Voorschoolse opvang:
De pedagogisch medewerker voor de voorschoolse opvang is Jill.
Naschoolse opvang:
Voor de naschoolse opvang is Astrid alle dagen aanwezig. Gitte werkt extra op dinsdagmiddag en Marie-José op
donderdagmiddag.
Groep 1-2 Ingrid en Fleur
Vervangster Juf Fleur Oomens werkt nog t/m volgende week donderdag. Dan eindigt het zwangerschapsverlof van
Juf Fleur de Bruin.
Zij zal vanaf vrijdag 17 januari de groep draaien op woensdag t/m vrijdag. Juf Ingrid werkt in de groep op maandag en
dinsdag en zal op woensdag en donderdagochtend gaan ondersteunen in beide kleutergroepen.
Groep 5 Miranda en Karin
Juf Karin werkt op donderdag en vrijdag in de groep en juf Miranda werkt op maandag t/m woensdag. Vanwege haar
re-integratie zal zij 1 dagdeel per week tijdelijk nog vervangen worden door een vervanger. Voor deze en volgende week
is dat juf Margit.
Groep 6 Veronique/ Sonny Lee en Mike
Meneer Werner is sinds september afwezig vanwege ziekteverlof. Hij is inmiddels begonnen met re-integreren.
Dit gebeurt tot de zomervakantie op OBS Brandevoort. Hij keert dit schooljaar ook niet terug op de Rakt.
Op OBS Brandevoort zal hij stap voor stap weer werkzaamheden op gaan pakken. De ouders van groep 6 zijn hier voor
de kerstvakantie al over geïnformeerd.
Juf Veronique blijft gekoppeld aan de groep vanuit begeleiding en Ib. Meneer Sonny Lee werkt in de groep op maandag
t/m woensdag en meneer Mike werkt op donderdag en vrijdag in deze groep.
Groep 7
Juf Karin is inmiddels hersteld en draait op maandag en dinsdag de groep. Juf Sherina draait de groep op woensdag
t/m vrijdag.

Informatie van buiten

Jibb+ start met een beweegactiviteit voor kinderen met overgewicht.
Onder begeleiding van twee Jibb+’ers start er een beweegaanbod voor kinderen met overgewicht van 6
t/m 12 jaar. Binnen dit aanbod wordt er op een laagdrempelige manier aan de slag gegaan met plezier in
bewegen, samen sporten en het vergroten van zelfvertrouwen. Iedere dinsdag, met uitzondering van de
schoolvakanties, van 15:30 tot 16:30 in de gymzaal van BS de Rank. Vanaf ieder moment kan er
ingestroomd worden. Voor meer informatie of aanmelden kijk op www.sportencultuurhelmond.nl.
Hier staat ook informatie over het aanbod voor jongeren van 12 t/m 18 jaar.

Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater
Altijd al eens op de planken willen staan om te zien of er een acteur in je schuilt? Op woensdag 8 januari
beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom in de maand januari een gratis proefles
volgen!
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken om allerlei spannende, gekke en onverwachte
situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert ook nog een heleboel. In de
acteerlessen werk je aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen om samen te werken, te presenteren
en je fantasie worden verbreed.
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia
Germano professionele acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden vanaf 8 januari op woensdagen
en donderdagen gegeven.
“Elk jaar leerde ik meer, niet alleen over hoe je je stem moet gebruiken of hoe je met je lichaam een emotie
uitbeeldt, maar vooral dat je niet bang moet zijn om jezelf te zijn!” (Bart, 17 jaar)
Jeugdtheaterschool Annatheater won de prijs van beste toneelstuk en beste acteur op het Kicke Festival
Eindhoven 2019 en een Brabantse theaterprijs 2016.
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool

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

