WEEKBRIEF 23
11 februari 2020
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Veranderingen personele bezetting vanaf maart
- Nederlandse taalles voor ouders
- Techniek in groep
Informatie van buitenaf
- All you need is love….and music
- NL Doet
- Korfbaltoernooi met Jibb+

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 11 februari: Vandaag krijgen alle kinderen van gr. 3 t/m 8 het rapport mee naar huis.
Donderdag 13 februari: Inloopspreekuur logopedie 8.20-8.30 uur
Donderdag 13 februari: 10-minutengesprekken gr. 1 t/m 7
Vrijdag 14 februari: 11.30-12.15 uur Raktiviteit gr.2-3 M/C, gr. 4 J/M en gr. 7 K/S
Dinsdag 18 februari: 10-minutengesprekken gr. 1 t/m 7
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 11 februari
Gr. 1-2 Bertie en groep 6 Sonny/Mike
Woensdag 12 februari
Gr. 2-3 Marieke/Carla en gr. 1-2 Ingrid/Fleur
Donderdag 13 januari
Geen bieb i.v.m. bezetting hal
Dinsdag 18 februari
Gr. 4 Jonne/Moniek
Vrijdag 14 februari (week 7)
Peuters vrijdaggroep (8.30-8.45 uur)
Maandag 17 februari (week 8)
Peuters maandaggroep (8.30-8.45 uur)

VERANDERINGEN PERSONELE BEZETTING VANAF MAART IN GROEP 4, 5, 6 EN 7
Afgelopen periode heeft er een aantal interventies in de groep 6 plaatsgevonden om te zorgen dat na een onrustige start
met veel verschillende vervangers, de groep weer meer structuur en rust gegeven wordt.
We merken dat er inmiddels weer stappen worden gezet die positieve effecten hebben. We zijn op dit moment nog niet
op alle vlakken tevreden over de opbrengsten van de interventies.
Afgelopen week hebben we daarom met het team van midden- en bovenbouw bij elkaar gezeten om te kijken wat we
extra kunnen doen om het beste voor de kinderen te kunnen bieden.
Dit heeft geleid tot het volgende besluit:
Groep 6
Vanaf 1 maart zal juf Miranda op maandag tot en met woensdag de groep gaan draaien en meneer Mike op donderdag
en vrijdag. Meneer Sonny blijft voorlopig aanwezig en zal de ondersteunende taken verrichten.
Juf Veronique blijft als ib-er zoals afgesproken aan de groep gekoppeld.
Juf Miranda sluit al aan bij de 10-minutengesprekken.
Groep 5
Juf Karin blijft 2 dagen in de groep en zal gaan werken op maandag en dinsdag. Juf Moniek zal woensdag tot en met
vrijdag in de groep werkzaam zijn. Zij zal ook al aansluiten bij de 10-minutengesprekken
Groep 4
Juf Jonne zal fulltime de groep gaan draaien en krijgt daarbij ondersteuning van juf Karen die als ib-er bij de groep
betrokken is. Juf Karen zal aansluiten bij de meeste 10-minutengesprekken.

Groep 7
De werkdagen van juf Karin en juf Sherina worden omgewisseld.
Deze keuze heeft voor meerdere groepen gevolgen, maar we hebben in dit geval vooral gekeken naar wat het beste is
voor de kinderen en hoe we dit op schoolniveau voor alle kinderen c.q. groepen zo goed mogelijk kunnen organiseren.
Uitgangspunt bij elke verandering is: Wat is het beste voor de kinderen?
Tot slot wil ik als directeur aangeven dat ik enorm trots ben op het team van Kindcentrum De Rakt, wat ook nu weer laat
zien, de belangen van uw kinderen voorop te stellen.
MvG Marcel Wijgergangs
NEDERLANDSE TAALLES VOOR OUDERS
Afgelopen woensdag heeft de eerste taalles voor ouders plaatsgevonden. Fijn dat er zoveel ouders/verzorgers interesse
hebben in het leren van de Nederlandse taal!
Er is op dit moment zoveel interesse dat er een wachtlijst is ontstaan. Mocht u nog interesse hebben dan kunt u dat
aangeven bij Helen Vink. U komt dan op de wachtlijst te staan.
TECHNIEK IN GROEP 5
Tandwielen, hefbomen en katrollen

Informatie van buiten
All you need is love….and music!
De afgelopen weken hoor je overal in Helmond muziek. Er wordt flink geoefend door leerlingen
van het Kunstkwartier en leden van de 5 muziekverenigingen in Helmond.
Maar waarvoor eigenlijk? Nou, voor het Valentijnsconcert op vrijdag 14 februari. Dan spelen de
musici in verschillende ensembles. Van dwarsfluit tot trombone, van slagwerk tot klarinet en van
saxofoon tot trompet. Je kunt het zo gek niet bedenken. Filmmuziek, Japans slagwerk en
nummers van Coldplay komen aan bod.
En wat helemaal leuk is? Ook leerlingen van Kindcentrum De Rakt doen mee!
Het Valentijnsconcert wordt gegeven in het verenigingsgebouw van Fanfare de Vooruitgang aan
de Kloosterstraat nr. 5 te Stiphout. Het concert begint om 19.00 uur en de entree is helemaal
gratis. Je bent van harte welkom!

DOE MEE MET NL DOET!
Zit jij in groep 7 of 8? En wil jij iets goeds doen voor je wijk of voor een ander ?
En als beloning voor je inzet kun je meedoen aan een toffe activiteit.
Meld je dan nu aan voor NL DOET via LEVgroep.
Wat ga je doen?
Op zaterdag 14 maart 2020 ga je samen met een groepje leeftijdsgenoten klusjes doen voor iemand anders.
Denk hierbij aan oudere mensen, verenigingen of klusjes in de wijk. Hiermee help je iemand anders en leer je
ook weer andere kinderen kennen!
En dan?
Na de dag van NL DOET gaan we samen met de hele groep deelnemers op woensdagmiddag 8 april iets leuks
doen. Een toffe activiteit met actie en veel lol!

Meld je nu aan via:
thijs.vandoorne@levgroep.nl
Vermeld het onderstaande:
Naam + achternaam: ………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………….
School: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Groep: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon nummer ouders: …………………………………………………………………………………………………….

Er zijn maar een beperkt aantal plekken van 25 deelnemers, dus geef je snel op!

SCHOOLKORFBALTOERNOOI
Beste ouders/verzorgers,
Korfbalvereniging OEC organiseert dit jaar, in samenwerking met Jibb+, een schoolkorfbaltoernooi. Deze
vindt plaats op 22 april van 14:00 tot 17:00 op het sportveld van OEC: Braakse Bosdijk 1a.
Kinderen van groep 3 tot en met groep 8 kunnen zich hiervoor opgeven. Het wordt een super sportieve en
gezellige middag waar je kind samen met klasgenoten of vriendjes/vriendinnetjes mee kan doen aan een
korfbaltoernooi.
Jongens en meisjes spelen samen in een team en proberen samen zoveel mogelijk te scoren op de korf!
De teams moeten uit minimaal 5 kinderen bestaan, waarvan minimaal 1 meisje.
Teams kunnen zich inschrijven via www.sportencultuurhelmond.nl. Het zou fijn zijn als elk team een
begeleider/coach met zich meebrengt.
Inschrijving is geheel kosteloos en kan tot 15 april!

