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30 juni 2020

MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Nieuws van de bieb op school
- Afscheid juf Moniek
- Nieuw ondersteuningsarrangement
- Zwemvangnet groep 6 t/m 8
- Jaarafsluiting
Informatie van buitenaf
- 2 culturele activiteiten Annatheater
- Sportinstuif
- Summerschool

Informatie van ons Kindcentrum
NIEUWS VAN DE BIEB OP SCHOOL
Deze week en volgende week woensdag en donderdag kunnen alle groepen onder schooltijd de bieb bezoeken.
Omdat het bijna vakantie is mogen alle kinderen extra boeken mee naar huis nemen. Het is fijn wanneer uw kind dan een
extra tas meeneemt om de boeken in te doen.
Hieronder ziet u wanneer de groep van uw kind aan de beurt is.

Week 27
1-2 juli

Woensdag.

Donderdag.

Groep 8 boeken inleveren.

6 Miranda/Mike.

5 Karin/Moniek

7 Karin/Sherina

1-2 Bertie
Peuters
Week 28
8-9 juli

2-3 Marieke/Carla

1-2 Ingrid/Fleur

3-4 Rob

4 Jonne

Peuters
Kinderen van groep 8 en overige schoolverlaters kunnen deze week en volgende week nog hun boeken inleveren.
Het pasje van de kinderen blijft geldig maar zal in de zomervakantie worden omgezet naar Helmond centrale bibliotheek.
We wensen iedereen tijdens de grote vakantie veel leesplezier toe.
BESTE OUDERS EN KINDEREN VAN KINDCENTRUM DE RAKT
Na 35 jaar werken op Openbare Basisschool De Rakt en ruim 40 jaar in het onderwijs is voor mij de tijd gekomen om
afscheid te nemen. Per 1 september ga ik samen met mijn Jan genieten van meer vrije tijd, onze kinderen en familie.
Ik ga namelijk met pensioen. Ik kijk met een goed gevoel terug op de jaren die ik op de Rakt heb gewerkt. En ik neem
veel mooie, lieve, ontroerende herinneringen mee. Ik wil alle kinderen en ouders en mijn team bedanken voor de fijne en
warme samenwerking in de afgelopen jaren.
Voor het zover is zal ik eerst nog samen met groep 5 het schooljaar afsluiten.
Met vriendelijke groet, Moniek Hommel.

NIEUW ONDERSTEUNINGSARRANGEMENT OP ONS KINDCENTRUM
Op De Rakt mag iedereen zichzelf zijn. We gaan uit van verschillen tussen de kinderen en sluiten daar met ons onderwijs
op aan. Het sterke pedagogisch klimaat is een groot goed op ons kindcentrum.
Om er nog beter voor te kunnen zorgen dat De Rakt voor zoveel mogelijk kinderen een fijne plek is om te leren en te
ontwikkelen hebben we een extra aanbod op het gebied van gedrag ontwikkeld. Dit arrangement is bedoeld om
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag, goed te kunnen ondersteunen.
Juf Veronique, onze gedragsspecialist, zal deze ondersteuning gaan uitvoeren.
Binnen het arrangement gaan we speciaal op maat gemaakte trajecten aanbieden op het gebied van gedrag en
executieve functies. Onder executieve functies verstaan we o.a. impulsen kunnen beheersen, het vermogen om je
aandacht ergens bij te houden en het vermogen om zonder dralen met projecten te beginnen.
Maar ook de vaardigheid om een plan te bedenken, om een doel te bereiken of een taak te voltooien. Hierbij moet je ook
in staat zijn beslissingen te nemen over wat wel en wat niet belangrijk is.
We streven ernaar om zoveel mogelijk preventief te werken binnen het arrangement. Het vooral preventief werken met
kinderen biedt kansen om, via inzicht in het eigen gedrag, de zelfkennis en het zelfbeeld te versterken.
De kinderen gaan samen met juf Veronique in een klein verband werken aan hun ontwikkeling om het geleerde daarna in
een groter verband, eerst nog met begeleiding, toe te kunnen passen, om het uiteindelijk helemaal zelfstandig te kunnen..
We bieden het arrangement aan voor kinderen van groep 1-8.
Er wordt binnen de school een ruimte speciaal ingericht voor dit arrangement waar juf Veronique 3 dagdelen per week
aanwezig is. Deze ruimte wordt dusdanig ingericht dat kinderen die overprikkeld zijn of behoefte hebben aan een timeout, de mogelijkheid hebben om even te ontladen en weer op te laden. Juf Veronique is dan beschikbaar om de kinderen
hierbij zo nodig te begeleiden.

ZWEMVANGNET GROEP 6 T/M 8
Zit uw kind in groep 6 t/m 8 van de basisschool en heeft hij/zij nog geen zwemdiploma? Dan kunnen de kosten voor
het behalen van Zwemdiploma A bij Laco Helmond deels vergoed worden.
Deze vergoeding kan aangevraagd worden via www.helmond.nl/zwemvangnet.
Middels de zwemvangnetregeling van de gemeente Helmond blijft er maandelijks voor de zwemles €10,- voor eigen
rekening over. Wanneer u een inkomensverklaring heeft kunnen deze kosten eventueel teruggevraagd worden via het
kindpakket bij Stichting Leergeld (https://www.leergeld.nl/helmond/).

JAARAFSLUITING
Helaas zorgt het coronavirus ervoor dat we dit jaar beperkt zijn in het maken van uitstapjes met de groepen naar bijv. de
speeltuin of een kinderboerderij. We vinden het echter belangrijk om samen met de kinderen het jaar op een feestelijke
manier af te sluiten. Daarom gaan we samen met de kinderen in en rondom de school zorgen voor een leuke laatste
schoolweek.
Wat gaan we doen: In elke klas hangen ballonnen met daarop een getal. In die ballonnen heeft de leerkracht voor elke
dag van de laatste week een verrassingsactiviteit(je) gestopt. Elke dag wordt er een ballon kapot geprikt en gaat de groep
een leuke activiteit ondernemen In de laatste ballon zit voor elke groep dezelfde verassing. Wat dat is gaan we natuurlijk
nog niet verklappen!

Vakanties en studiedagen 2020-2021
Herfstvakantie

Ma. 19 oktober t/m vrij. 23 oktober

Kerstvakantie

Ma. 21 december t/m vrij. 1 januari

Carnavalsvakantie Ma. 15 februari t/m vrij 19 februari
2de Paasdag

Ma. 5 april

Koningsdag

Di. 27 april

Meivakantie

Ma. 3 mei t/m vrij. 14 mei

2de Pinksterdag

Ma. 24 mei

Zomervakantie

Ma. 26 juli t/m vrij. 3 september

Studiedagen: ma 21-9, do 26-11, woe 27-1, vrij 2-4, di 25-5
Studiemiddag: di 3-11, do 25-2

Informatie van buiten

Twee culturele activiteiten voor kinderen in het Annatheater
Gratis proeflessen toneel op 15 en 16 juli
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken om allerlei spannende, gekke en onverwachte
situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert ook een heleboel.
Altijd al eens op de planken willen staan? Kom gratis een proefles volgen!
Dag en tijd: woensdag 15 juli van 15.45 tot 16.45 uur voor kinderen tot 12 jaar
donderdag 16 juli van 18.30 tot 19.30 uur voor jongeren
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
www.annatheater.nl
Op de planken met Anna in de zomer!
Op maandag 17 en dinsdag 18 augustus organiseert het Annatheater twee dagen vol theaterplezier voor
kinderen en jongeren.
Op maandag gaan we met het verhaal aan de slag. Dinsdag spelen we de hele dag toneel en ’s avonds
hebben we een voorstelling, in een echt theater met alles er op en er aan.
Kom in het Annatheater in de spotlights staan!
Wanneer: maandag 17 augustus van 10.00 tot 16.00 uur en dinsdag 18 augustus van 10.00 tot 20.00 uur

Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren
Wat kost het: € 7,50
Voorstelling: dinsdag 18 augustus 19.00 uur
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Op de planken met Anna is mede mogelijk gemaakt door

Cultuur Contact

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl

SPORTINSTUIF

Wat is er voor basisschoolkinderen nou leuker om zich lekker uit te kunnen leven door middel van sport en spel?
Sportstuif organiseert op zaterdag 25 & zondag 26 juli 2020 de Sportstuif Zomerdagen.
Een kans voor kinderen om lekker sportief bezig te zijn met andere kinderen uit de omgeving.
Voor meer informatie: https://www.sportstuif.nl/helmond/zomerdagen
Met sportieve groet,
Luc Seelen
Teamleide
Tel:
088 – 633 20 20
Gsm:
06 – 33 567 562
E-mail:
luc@sportstuif.nl
Website:
www.sportstuif.nl
Sportstuif Helmond
Braakse Bosdijk 1a5703 HZ Helmond

Summerschool
Nog eventjes en dan is het, helaas, alweer vakantie….
Gelukkig wordt er iets leuks georganiseerd deze vakantie! Speciaal voor leerlingen van groep 3 tm. 8 van
de Openbare Basisscholen in Helmond vindt er een Summerschool plaats van 18 augustus tm. 21
augustus.
4 Dagen lang, van 10.00uur tot 12.30uur, leer je superveel van kunst en cultuur in Helmond.
We verzamelen elke dag bij de Cacaofabriek. Hier starten we en eindigen we dagelijks.
Alle dagen zijn Julienne Tullemans ( schilderdocent en coördinator expositie van de Cacaofabriek), Aart
van der Aart ( vakdocent) en Marvin Corneille ( de crealeerkracht van je eigen school) aanwezig.
Zij zijn het aanspreekpunt voor jou en je ouders / verzorgers.

Data + programma:
18 Augustus starten we met een bioscoopfilm + een creatieve verwerking, in de Cacaofabriek.
19 Augustus verzamelen we eerst bij de Cacaofabriek en gaan we naar het museum waar we de
tentoonstelling van Lucas Gassel zullen bezoeken. Vervolgens gaan we zelf aan de slag met het maken
van kunst.
20 Augustus gaan we in de Cacaofabriek verder met het maken van kunst en zorgen we dat onze kunst
verspreid wordt door Helmond
21 Augustus verzamelen we in de Cacaofabriek en gaan we vervolgens op pad om aan de slag te gaan met
toneellessen en drama oefeningen in het Anna Theater.

Kosten
Ben je een leerling van een van de Openbare Basisscholen in Helmond, dan is deelname gratis.
Je geeft je op voor 4 dagen. Tussendoor krijg je drinken en een snack, zodat je niets hoeft mee te nemen.
Wil je meedoen, meld aan vóór 6juli. Het aantal plaatsen is beperkt.
Op 9 juli ontvang je bericht of je deel kunt nemen.

Hoe?
Stuur een mail naar marvincorneille@obsh.nl met de volgende info:
Naam leerling
Naam school
Groep
Telnr. van één van je ouders

