WEEKBRIEF 21
28 januari 2020
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Informatie van Bieb op School
- Even kort voorstellen
- 10-minutengesprekken
- Voorleesontbijt peuters
- Gasten in de klas
- De blazersklas is begonnen
Informatie van buitenaf
- CV de Spekzullekes
- Activiteiten van Jibb+ in de carnavalsvakantie
- Ouderavond vanuit Autisme Speerpunt

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
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
Vrijdag 31 januari: Raktiviteit vervalt, nieuwe datum volgt
Woensdag 5 februari: 11.30-12.15 uur Raktiviteit gr. 1-2 Bertie, gr. 6 Sonny/Mike en groep 8 Job
Vrijdag 7 februari: 11.30-12.15 uur Raktiviteit gr. 1-2 Ingrid/Fleur, groep 3-4 Rob en groep 5 Miranda/Karin
BIEB OP SCHOOL:
Dinsdag 28 januari
Woensdag 29 januari
Donderdag 30 januari
Dinsdag 4 februari

Wie zijn er deze week aan de beurt
Groep 4 Jonne/Moniek
Geen bieb i.v.m.. ziekte
Geen bieb i.v.m. stakingsdag
gr. 8 Job, gr. 3-4 Rob, gr. 5 Miranda/Karin,
gr. 6 Sonny/Mike en gr. 7 Karin/Sherina
Vrijdag 31 januari (week 5)
Peuters vrijdaggroep (8.30-8.45 uur)
Maandag 3 februari (week 6)
Peuters maandaggroep (8.30-8.45 uur)
INFORMATIE VAN BIEB OP SCHOOL
Op maandag 13 februari is er een extra biebtijd ingepland voor groep 5 M/K en groep 6 S/M, omdat de hal op
donderdag 6 februari in gebruik wordt door de blazersklas.
EVEN KORT VOORSTELLEN
Mijn naam is Judith Vermeulen. Ik ben 52 jaar, getrouwd, heb 4 kinderen (2 zoons en
2 dochters) en heb vorig jaar mijn opleiding tot onderwijsassistent afgerond.
In 2019 heb ik gedurende een jaar twee dagen per week stage gelopen bij de Wilhelminaschool in
Helmond, in de instroomgroep, groep 5 en groep 6. Met enorm veel plezier en wat een leerzame
periode!
Wat ik bijzonder vind aan kinderen? Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier.
Ik vind het fijn om aan deze ontwikkeling, op welk gebied dan ook, een bijdrage te mogen en kunnen
leveren. In mijn vrije tijd houd ik van sporten (hardlopen, wandelen, fietsen), gezelligheid, natuur, boek
lezen, kaartje leggen en op vakantie gaan.
Daarnaast geniet ik (meestal) enorm van de dynamiek in het drukke maar gezellige gezin!
Humor, betrokkenheid, passie, oprechtheid en empathie zijn eigenschappen die bij mij horen.
Ik kom met ingang van 1 februari het team van de Rakt op maandag versterken en op woensdag en donderdag zal ik bij
OBS de Straap het team gaan ondersteunen.
Twijfel niet om mij aan te spreken!

10-MINUTENGESPREKKEN
Op donderdag 13 en dinsdag 18 maart staan de 10-minutengesprekken gepland. Volgende week krijgt u bericht via
Social Schools om u aan te melden voor een 10-minutengesprek.
VOORLEESONTBIJT PEUTERS MET WETHOUDER MAAS
Vorige week woensdag was er weer het jaarlijkse voorleesontbijt. Op meerdere scholen en kinderdagverblijven werd er
voorgelezen uit het boek ‘Moppereend’ van Joyce Dunbar en Peter Horácek. Zo ook bij De Rakt. Er werd voorgelezen
door Wethouder Maas. De kinderen waren muisstil en vonden het interessant. Sommige kinderen vonden Wethouder
Maas zo lief, dat ze zelfs een handje wilden geven.

GASTEN IN DE KLAS
Dat was even leuk! De papa van Bas met zijn graafmachine en de papa van Indy met zijn Harley motor bij ons op
bezoek. Hier wat leuke foto’s. Bedankt papa’s wij vonden het heel gaaf!

DE BLAZERSKLAS IS BEGONNEN

SPELEN
Lekker samen spelen, na al die citotoetsen!
Meneer Piet, dank je wel!

Informatie van buiten

Doe in de carnavalsvakantie mee met gave activiteiten!
Ben jij na al die dagen carnaval vieren nog niet uitgehost? Of heb je al je energie gespaard voor ons te
gekke vakantieaanbod?
Op woensdag, donderdag en vrijdag in de carnavalsvakantie hoef jij je in ieder geval niet te vervelen!
Mario Kart, apenkooi, koken (alleen of samen met mama of papa) of leren skiën of snowboarden? Dat
kan! Daarnaast kun je ook met onze Junior Jibb+’ers gaan paintballen! Gaaf he?!
Vanaf de peuters t/m klas 1, 2 van het VO is er iets te doen.
Aanmelden kan vanaf maandag 3 februari (9.00 uur) t/m woensdag 19 februari 2020.
Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere activiteiten.
Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan!
VOL=VOL.
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet
betalen, dan kunt u een beroep doen op
Stichting Leergeld
(www.leergeld.nl/helmond).
Tot in de carnavalsvakantie!
Team Jibb+

