WEEKBRIEF 22
4 februari 2020
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Goud voor Teun
- Geen vervangers
- SamenSpel
- Papier maché in groep 5
Informatie van buitenaf
- Cursusaanbod de Zorgboog

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
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
Maandag 9 maart: Schoolfotograaf voor groep 1 t/m 8 en peuters
Donderdag 13 februari: Inloopspreekuur logopedie 8.20-8.30 uur
Donderdag 13 februari: 10-minutengesprekken gr. 1 t/m 7
Dinsdag 18 februari: 10-minutengesprekken gr. 1 t/m 7
BIEB OP SCHOOL:
Dinsdag 4 februari

Wie zijn er deze week aan de beurt
gr. 8 Job, gr. 3-4 Rob, gr. 5 Miranda/Karin,
en gr. 7 Karin/Sherina
Woensdag 5 februari
Geen bieb i.v.m. Raktiviteit
Donderdag 30 januari
Geen bieb i.v.m. bezetting hal
Dinsdag 11 februari
Gr. 1-2 Bertie en groep 6 Sonny/Mike
Vrijdag 14 februari (week 7)
Peuters vrijdaggroep (8.30-8.45 uur)
Maandag 17 februari (week 8)
Peuters maandaggroep (8.30-8.45 uur)
GOUD VOOR TEUN HEINEMANS!
Supertrots zijn wij op Teun uit groep 6.
25 januari vonden de regiokampioenschappen turnen plaats. Met de hoogste score op vloer,
ringen, sprong en rekstok is hij regiokampioen geworden.
Met deze eerste plek heeft hij zich geplaatst voor de Nederlandse kampioenschappen.
Proficiat Teun!
GEEN VERVANGERS
Vorige week donderdag en vrijdag heeft het team van De Rakt gestaakt omdat we ons
zorgen maken om de kwaliteit van het onderwijs.
Onze bestuurder heeft u ook een brief gestuurd waarin de standpunten van onze stichting
toegelicht werden.
Dat de situatie steeds nijpender wordt hebben we vandaag aan den lijve moeten
ondervinden.
Gisteren hebben de ouders en verzorgers van groep 6 een bericht gekregen dat we vandaag
helaas genoodzaakt zijn om de kinderen uit die groep thuis te laten houden.
Afgelopen maandag was het nog gelukt om intern een oplossing te vinden maar helaas was
dat voor vandaag niet mogelijk.
We hopen dat deze ingrijpende maatregel zo min mogelijk voor zal komen, maar op dit
moment was er jammer genoeg geen andere oplossing mogelijk.
Voor morgen is er weer een oplossing gevonden en zien we ook deze groep leerlingen weer
‘gewoon’ op school.

SCHOOLFOTOGRAAF
Ook dit jaar komt de schoolfotograaf weer om alle kinderen op de foto te zetten. Evenals een mooie groepsfoto.
Dit zal zijn op maandag 9 maart.
Beste ouders van de Peuterspeelzaal
Ook alle peuters worden maandag 9 maart gefotografeerd.
Komt uw kind niet op maandag naar de speelzaal dan mag hij of zij voor het foto-moment terug komen.
Wilt u even doorgeven bij de pedagogische medewerkers of uw kind wel of niet komt.
Graag voor de caranavalsvakantie doorgeven i.v.m. het doorgeven van de namen zodat er een QR code aangemaakt
kan worden van uw kind door de fotograaf.
SAMENSPEL
Vanochtend zijn we gestart met Samenspel. Het was fantastisch! We hebben heerlijk samen gespeeld. As donderdag
gaan we weer Samen Spelen, komt u ook?
De groep 1 kinderen van juffrouw Bertie en Chantal zijn donderdag nog aan de beurt (even weken) De kinderen van
groep 1 van juffrouw Ingrid en Fleur volgende week (oneven weken).
De peuters kunnen altijd inschrijven.
We hebben fijn gespeeld met zand, water, scheerschuim, de winkel, het fietsparcours en alles in het teken van het
thema: ‘verkeer’. Hier gaan we de komende 3 weken nog mee aan de slag en daarna wisselen we de spellen en
materialen om naar het volgend thema.
Kon u er deze week niet bij zijn, niet getreurd a.s. donderdag is er nog plek voor de peuters en groep 1 kinderen van
juffrouw Bertie en Chantal.
Maar de groep van juffrouw Ingrid en Fleur kan ook al inschrijven voor volgende week.
De inschrijflijsten hangen bij de deur.
U komt toch ook Samen Spelen? We zien u graag (terug) tijdens het SamenSpel uur!
Want zeg nou zelf, er is toch niks fijner dan heerlijk Samenspelen.

PAPIER MACHÉ IN GROEP 5
Voor de één heerlijk kliederen, voor de ander een vies werkje!

Informatie van buiten

