WEEKBRIEF 25
3 maart 2020
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Schoolfotograaf
- Luizencontrole
- Typecursus typetuin
- Gezamenlijke Sportdag en Zweeds Loopspel op 24 April
Informatie van buitenaf
- Typecursus Typetuin
- Uitnodiging Helmond jeugdvriendelijke stad

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Maandag 9 maart: Schoolfotograaf op school.
Donderdag 12 maart: 8.20 uur Inloopspreekuur logopedie.
BIEB OP SCHOOL:
Wie zijn er deze week aan de beurt
Dinsdag 3 maart
Groep 5 Karin/Moniek
Woensdag 4 maart
Groep 6 Miranda/Mike
Donderdag 5 maart
Groep 8 Job
Dinsdag 10 maart
Groep 1-2 Bertie
Vrijdag 13 maart (week 11)
Peuters vrijdaggroep (8.30-8.45 uur)
Maandag 16 maart (week 12)
Peuters maandaggroep (8.30-8.45 uur)
SCHOOLFOTOGRAAF
A.s. maandag, 9 maart, komt de schoolfotograaf van alle kinderen een
portretfoto en een groepsfoto maken.
De kleur van de achtergrond van de foto wordt een houtmix met blauw.
Na school (14.45 uur) is er weer de mogelijkheid voor broertje/zusje foto’s.
Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, dan mag u hiervoor aansluiten via
de hoofdingang naar de hal.
Wij vragen u om na het fotomoment de school te verlaten via de
kleuteringang of de zij-ingang tussen groep 5 en 6.
Dit om opstopping te voorkomen.
LUIZENCONTROLE
Maandag is er weer een luizencontrole geweest.
Gelukkig viel het mee, er zijn slechts enkele neten/luizen geconstateerd.
Over 2 weken vindt er in de betreffende groepen een nacontrole plaats. Blijft u thuis vooral ook goed controleren.
De groep luizenouders zoekt nog versterking van nieuwe ouders.
Als u interesse hebt, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind.
U kunt ook altijd een keertje “meelopen” bij een luizencontrole.
TYPECURSUS TYPETUIN
A.s. woensdag 4 maart start bij ons op school een cursus typen voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Verderop in deze
weekbrief kunt u hierover meer lezen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

GEZAMENLIJKE SPORTDAG (GROEP 5 t/m 8) EN ZWEEDS LOOPSPEL (PEUTERS t/m GROEP 4) OP 24 APRIL.
Zoals jullie in de jaarkalender zien houden wij op vrijdag 24 april een gezamenlijke sportdag voor de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 van alle scholen in de Rijpelberg in samenwerking met Jibb+.
We zullen dit doen op de wijze zoals dit twee jaar geleden plaatsvond op het sportveld. We doen dit jaar dus NIET mee
aan de landelijke activiteiten van Koningsspelen op 17 april. Dit vanwege de afname van de CITO eindtoets op die dag.
Vorig jaar is er voor een andere opzet gekozen maar uit de evaluatie is gebleken dat die minder goed is bevallen dan
voorgaande jaren.
Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 spelen in samengestelde groepen verschillende spelletjes op het voetbal terrein van
Rood-Wit.
Hierbij hopen we op voldoende ouders voor spelbegeleiding of als groepsbegeleider. We kunnen daarmee de
leerkrachten weer ‘vrij spelen’ om e.e.a. mee aan te sturen op het veld.
Voor de peutergroep t/m 4 organiseren we weer het Zweeds loopspel door het gehele schoolgebouw en op de
speelplaats.
We hebben verschillende hulpouders nodig waarvoor u zich al deze week kunt aanmelden via Social Schools.
Samen gaan we er weer een mooi evenement van maken!
Groep 5 t/m 8: zoekt hulpouders op 4 verschillende onderdelen:
1. opbouwen van het terrein (rond 07.30u)
2. begeleiden van een groepje (8.30u tot 12.00u) startend op De Rakt
3. uitleg en begeleiden spel (8.30u tot 12.00u)
4. opruimen en afbreken terrein (rond 12.00u)
Groep 1 t/m 4 en peuterspeelzaal zoekt hulpouders voor verschillende onderdelen:
1. begeleiden en meelopen met een groepje + opbouwen en opruimen(10.00u tot 12.15u)
2. appels snijden, ranja verzorgen.
Schrijf je deze week nog in! Met jullie hulp maken we er weer een geweldige dag van!

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, 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

