WEEKBRIEF 12
17 november 2020
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Belangrijke data
- Bieb op school
- Bericht van uit GGD m.b.t. afspraken
- Raktiviteit
- Gymles voor kinderen van groep 2
- Sinterklaas

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt

BELANGRIJKE DATA:
Donderdag 19 november:
Donderdag 26 november:

BIEB OP SCHOOL:
Datum:

MR vergadering 19.15 uur via Microsoft Teams (online)
Studiedag (groepen 1 t/m 8 zijn vrij) Peuteropvang en BSO zijn geopend.

Wie zijn er deze week aan de beurt?

18-19 nov.

Woensdag
11.45-12.30
Bieb-ouder:
Elize Snoey.
Raktiviteit

25- 26 nov

Raktiviteit

Donderdag
13.45-14.45
Bieb-ouder:
Sjoeke Gruys
2-3 I/F
5 Jonne
7 S/R
Studiedag

BERICHT VANUIT GGD M.B.T. AFSPRAKEN
In verband met alle maatregelen en werkzaamheden voor COVID- 19 (corona) zal de GGD voor het (speciaal)
basisonderwijs de reguliere werkwijze voor het huidige schooljaar 2020-2021 aanpassen.
De leerlingen die dit schooljaar aan de beurt zijn voor een gezondheidsonderzoek groep 2 en de leerlingen uit groep 2 en
7 van vorig schooljaar die ze door corona niet hebben kunnen zien, krijgen een alternatief aanbod.
Betreffende ouders ontvangen in de loop van dit schooljaar een brief met informatie en het aanbod om via het JGZ
portaal een afspraak in te plannen als zij vragen of zorgen hebben (via telefoon of mail contact opnemen blijft uiteraard
ook mogelijk).
RAKTIVITEIT zonder ouders maar…….
Vanaf deze week gaan we weer starten met de Raktiviteit. De vorm is welleiswaar anders dan we gewend zijn op ons
kindcentrum. Helaas zonder u als ouders/ verzorgers en met minder groepen tegelijk vanwege de geldende regels m.b.t.
COVID-19. Voor de kinderen is het wel heel fijn dat ze weer van elkaar kunnen genieten!
De leerkrachten en pedagogisch medewerkers gaan ervoor zorgen dat u via Social Schools ook een beetje mee kunt
genieten van de Raktiviteit van uw kind(eren).

GYMLES VOOR KINDEREN VAN GROEP 2 OP OBS DE STRAAP
Omdat het weer nu toch echt wel wat minder aan het worden is, kunnen we niet meer zo vaak naar buiten om te gymmen
met de kinderen van de groepen 2. We zijn dus op zoek gegaan naar mogelijke tijdelijke oplossingen.
Eén daarvan is een gymles in de speelzaal van onze collega’s van De Straap. De gymles vindt plaats op de
donderdagochtend en juf Wendy en juf Chantal gaan deze uitvoeren.

SINTERKLAAS
Zie volgende pagina

Hij komt, hij komt….hij komt toch wel?
Sinterklaas is weer in het land aangekomen en wij gaan maandag 23 november starten met het thema. Dat
doen we in de eigen klas.
Schoen zetten
Maandag 30 november mogen de kinderen een schoen meebrengen, dinsdag 1 december zijn we benieuwd
of de pieten tijd hebben gehad om iets lekkers te brengen in de schoen. Dit jaar gaan we niet samen zingen bij
de hoofdingang. De kinderen gaan net zoals andere dagen tussen 8:20 uur – 8:30 uur via de eigen ingang
naar binnen. De leerkracht en pedagogisch medewerkers zullen ze opwachten bij het lokaal.
Belangrijke informatie voor de surprise van de groepen 5 t/m 8
Surprise groep 5
In groep 5 mogen de kinderen een doos versieren. Zij verrassen elkaar met een cadeau voor €3,50.
Er komt een gedicht van minimaal 6 regels bij.
Snoepgoed graag ingepakt laten en niet los in de surprise stoppen.
Er is een mogelijkheid om de surprise op donderdag 3 december vanaf 14.45 uur tot 16.00 uur al in de klas te
zetten.
Surprise groep 6 t/m 8
De kinderen maken een echte surprise voor elkaar met een gedicht.
Zij verrassen elkaar met een cadeau voor €3,50.
Snoepgoed graag ingepakt laten en niet los in de surprise stoppen.
Er is een mogelijkheid om de surprise op donderdag 3 december vanaf 14.45 uur tot 16.00 uur al in de klas te
zetten.
Een uitgave van €3,50 voor de surprise is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Wij bieden u namens
school de mogelijkheid om u hiermee financieel te helpen. Wilt u hier gebruik van maken laat u dit dan via
Social Schools weten aan de leerkracht van uw kind.
Alternatief programma
De kinderen die het alternatieve programma volgen worden door ons benaderd. Voor hen is ook een fijne
ochtend georganiseerd.
4 december
Alle kinderen gaan net zoals andere dagen tussen 8:20 uur – 8:30 uur via de eigen ingang naar hun eigen
lokaal. Zij zullen in hun eigen klas een fijne sinterklaasviering vieren. Die zal anders zijn dan anders maar ook
heel leuk. Misschien krijgen we toch nog wel contact met Sinterklaas?
Geen schoencadeautjes meenemen naar De Rakt.
Wij vragen u om geen gekregen (schoen-) cadeautjes mee te geven naar De Rakt.

