WEEKBRIEF 24
11 februari 2020
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Gevaarlijke situatie a.g.v. foutief / gevaarlijk parkeren
- Aanmelden broertjes / zusjes
- Even voorstellen: De Raad van 11 van De Rakt
Informatie van buitenaf
- Informatie-avond GGD over bedplassen
- Workshop dansgarde van de Spekzullekes

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 18 februari: 10-minutengesprekken gr. 1 t/m 7
Vrijdag 21 februari: Carnavalsviering, alle kinderen komen verkleed
Vrijdag 21 februari: 12.30 uur begin carnavalsvakantie voor alle kinderen
Maandag 9 maart: Schoolfotograaf op school.
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 18 februari
Gr. 4 Jonne/Moniek
Woensdag 19 februari
Groep 3-4 Rob
Donderdag 20 januari
Groep 7 Karin/Sherina
Dinsdag 3 maart
Groep 8 Job
Vrijdag 13 maart (week 11)
Peuters vrijdaggroep (8.30-8.45 uur)
Maandag 2 maart (week 10)
Peuters maandaggroep (8.30-8.45 uur)

GEVAARLIJKE SITUATIE A.G.V. FOUTIEF / GEVAARLIJK PARKEREN
Beste ouders,
Het is een hele tijd goed gegaan…... Maar langzaamaan sluipt het er weer in: het foutief en gevaarlijk parkeren
Auto’s worden geparkeerd op plaatsen waar het niet is toegestaan, zelfs op de stoep en daarmee op plaatsen die voor
onze kinderen een gevaarlijke situatie veroorzaken. Vaak wordt het zicht op de weg door het verkeerd parkeren
belemmerd, terwijl wij juist streven naar een veilige verkeerssituatie.
Wij vragen u dus vriendelijk om de veiligheid voor onze kinderen mee in acht te nemen. Iets eerder van huis te gaan of
iets verder weg te parkeren als er voor school of voor residentie “Baroniehof’ geen plaats is.
Wij zijn genoodzaakt de veilige verkeersomgeving voor onze kinderen te handhaven. Er worden daarom weer extra
controles uitgevoerd.
AANMELDEN JONGERE BROERTJES / ZUSJES
Om een goed beeld te krijgen van de leerlingenprognoses, vragen wij u om jongere broertjes en/of zusjes vanaf 3 jaar
aan te melden. Ook jonger mag natuurlijk. Zodoende kunnen wij tijdig inspelen op het formeren van de groepen. En de
behoeftes aan onderwijsondersteuning. Aanmeldformulieren kunt u vragen bij de conciërges Anouk en Dirk en/of Rian,
de administratief medewerkster.

EVEN VOORSTELLEN: DE RAAD VAN 11 VAN DE RAKT………Alláááááááf !!!!

Informatie van buiten

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp
dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op donderdag 5 maart een informatieavond voor ouders
van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De meeste kinderen
zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze
kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een
kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s
informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken
zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond,
inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg
van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

