WEEKBRIEF 19
14 januari 2020
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Nieuws van de Bibliotheek op School
- Oproep vrijwilligers voor Bieb op School
- Vrijwillige Ouderbijdrage
- Carnaval 2020
Informatie van buitenaf
- Typecursus voor gr. 6 t/m 8
- De bibliotheek: ga mee op expeditie
- Nationale voorleesdagen 2020

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Maandag 27 januari: Studiedag schoolteam. Alle kinderen van gr. 1 t/m 8 vrij
Maandag 27 januari: adviesgesprekken VO gr. 8
Dinsdag 28 januari: adviesgesprekken VO gr. 8
Donderdag 30 januari: Onderwijsstaking, alle kinderen van gr 1 t/m 8 vrij
Vrijdag 31 januari: Onderwijsstaking, alle kinderen van gr 1 t/m 8 vrij
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 14 januari
Groep 8 Job
Woensdag 15 januari
Groep 6 Sunny/Mike
Donderdag 16 januari
Groep 5 Miranda/Karin
Dinsdag 21 januari
Groep 1-2 Bertie
Vrijdag 17 januari (week 3)
Peuters vrijdaggroep (8.30-8.45 uur)
Maandag 20 januari (week 4)
Peuters maandaggroep (8.30-8.45 uur)
NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Van 22 januari tot 1 februari zijn de nationale voorleesdagen.
Tijd om lekker samen te genieten van mooie boeken en verhalen.
Want:
Voorlezen: elke dag leuk en leerzaam!
Voorlezen, een gezellig moment samen met je kind.
Maar voorlezen is niet alleen leuk, het is ook belangrijk.
Door voor te lezen help je jouw kind om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Van voorlezen wordt je kind wijzer.
Kinderen die vaak worden voorgelezen, worden beter in taal.
De bibliotheek op school heeft leuke prentenboeken in huis om samen te genieten én te leren van voorlezen.
Dyslexietour in de Bibliotheek
Op dinsdagavond 28 januari 2020 komt de Dyslexietour naar Bibliotheek Helmond voor een infoavond over
leesproblemen en dyslexie.
De avond wordt gegeven in samenwerking met Balans en lokale logopedisten en dyslexiebehandelaars.
Deze duurt van 19.00-21.00 uur
Programma:
• Presentatie: Houvast bij leesproblemen en dyslexie. Alles wat je als ouder moet weten als je een kind hebt met
leesproblemen of dyslexie.
• Rondleiding over het Makkelijk Lezen Plein van de bibliotheek
Kijk voor meer informatie en aanmelden op http://bit.ly/DyslexietourHelmond28jan

OPROEP VRIJWILLIGERS VOOR DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Wie heeft tijd en zin om op dinsdag, woensdag of donderdag mee te helpen in de Bieb op School. De groep is op dit
moment erg klein. Daarom zou het fijn zijn als er zich nog enkele vrijwilligers zouden willen aanmelden.
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Het indienen van de machtigingen voor het innen van de ouderbijdrage liep in het begin storm. Heel fijn dat we meteen al
zoveel brieven terug hebben gekregen.
Maar zoals dat meestal gaat, raken er formulieren zoek of in de vergetelheid. Daarom krijgen de ouders die het formulier
“ouderbijdrage” nog niet hebben ingeleverd deze week een nieuw formulier mee.
Het zou fijn zijn als ook u de machtiging invult en afgeeft bij de leerkracht van uw kind. Wij rekenen erop.
Namens de oudervereniging

CARNAVAL 2020
Het duurt nog even… Maar dan barst het Carnavalsfeest op de Rakt weer los.
Voor dit thema hebben we heel veel folders nodig met fruit en groente erin. Denk aan supermarkt folders.
Wilt u deze alstublieft sparen en in de desbetreffende doos doen, die vanaf woensdag 15 januari (morgen) klaar staat in
de hal.
We hebben veel afbeeldingen nodig, want alle kinderen gaan er mee werken op woensdag tijdens onze carnavalsweek.
U hoort binnenkort van ons wat we verder allemaal gaan doen tijdens deze dagen….
Namens de carnavalswerkgroep vast super bedankt voor uw medewerking

Informatie van buiten
Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin
Schrijf nu in want vol = vol!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.

Voor wie?
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
Ook voor kinderen met dyslexie.

Wanneer is de typecursus?
Startdatum: woensdag 4 maart 2020
Lestijd: 14:15 tot 15:15 uur
Leslocatie: Kindcentrum De Rakt (loc. Baroniehof), Baroniehof 212 5709 HD HELMOND

Prijs
185 euro (incl. examen)

Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich
hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van
een type-coach.

De klassikale cursus van de Typetuin
•
•
•
•
•
•

Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat langer oefenen
voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces.

Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.

Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

Ga mee op expeditie…
Robots besturen, leren programmeren of films maken in combinatie met taal en verhalen. Vanaf 27 januari 2020 start
Bibliotheek Helmond-Peel met TechLab Expedities: workshops waarin kinderen van 8 tot en met 14 jaar kennismaken
met nieuwe media en technologie. Je leert allerlei vaardigheden gebruiken, zoals samenwerken, creatief denken en het
toepassen van computertaal.
Ook komt er een echt TechLab in Bibliotheek Helmond. Vind je het leuk om mee te denken over het ontwerp? Schrijf je
dan in voor de workshop ‘Bouw mee aan het TechLab’ op dinsdag 14 januari a.s. en wie weet wordt jouw ontwerp echt
gemaakt!
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab.

