WEEKBRIEF 22
20 april 2021
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Belangrijke data
- Bieb op school
- Koningsspelen
- Communicatie corona
- Buitenklas
- Meivakantie

Informatie van buiten
- Dansvereniging X-perience
- Helmond Hangout
- Wandelvierdaagse (5 t/m 8 juni 2021) definitief afgelast

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 27 april:
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei:

Koningsdag (vrije dag)
Meivakantie

BIEB OP SCHOOL:
Datum:

20-21 april
28-29 april

Woensdag
11.45-12.30
Bieb-ouder:
Elize Snoey
Geen doorgang i.v.m.
Covid- maatregelen
Geen doorgang i.v.m.
Covid- maatregelen

Donderdag
13.45-14.45
Bieb-ouder:
Sjoeke Gruys
Geen doorgang i.v.m.
Covid- maatregelen
Geen doorgang i.v.m.
Covid- maatregelen

KONINGSSPELEN:
Na een jaar gemist te hebben, gaan de Koningsspelen dit jaar wél door. Samen met Jibb+ en de Straap hebben we een
mooi, aangepast programma kunnen maken. De groepen 1 t/m 4 hebben deze ochtend de Zweedse loopspelen.
De kinderen gaan binnen de eigen bubbels lekker aan de slag met verschillende sportieve spellen. De groepen 5 t/m 8
hebben een programma met vijf leuke spel/sportactiviteiten op de velden van Rood-Wit. Dit zal duren van 08.30 uur tot
10.45 uur. Daarna zullen zij aan de slag gaan met verschillende Koningsactiviteiten op school.
Wij vragen u rekening te houden met gemakkelijk zittende (sport)kleding en schoenen voor buiten voor de leerlingen van
de bovenbouw (dus groep 5 t/m 8).

Uiteraard houden we volledig rekening met de noodzakelijke beperkingen wegens corona. Dit betekent dat ouderhulp niet
nodig is en dat de klassen in hun eigen bubbel blijven en niet mengen met andere groepen of een andere school.
We hebben er zin in!
Sportieve groet,
Fleur en Jonne
COMMUNICATIE CORONA:
De afgelopen periode hebben wij uitgebreid met u gecommuniceerd over corona gerelateerde gevallen om u in het kader
van de veiligheid van eenieder te informeren, om transparant te zijn en om onrust te voorkomen.
Omdat er helaas steeds vaker berichten gestuurd worden over klassen die in quarantaine moeten, hebben we besloten
enkel nog berichten te versturen die betrekking hebben op de gehele groep van uw kind. Dit om “over-communicatie” te
voorkomen.
GGD stuurt met regelmaat een nieuwsbrief waarin aandacht besteed wordt over verschillende zaken wat corona in het
onderwijs betreft. Deze keer gaat het over zelftesten.
De nieuwsbrief wordt in de bijlage toegevoegd.

BUITENKLAS:
Op ons kindcentrum vinden we het belangrijk dat we voor elk kind de juiste hoeveelheid tijd en aandacht kunnen hebben.
We zien op dit moment in groep 0-1 van ons kindcentrum een (onverwachte) groei in het aantal leerlingen. Wanneer een
groep dan groeit tot een bepaalde grootte kun je daar in onze ogen niet meer aan voldoen.
Vanuit de wens om ons onderwijs nog passender te maken voor onze kinderen en de zorg voor de juiste hoeveelheid tijd
en aandacht voor ieder kind hebben we een extra faciliteit binnen ons kindcentrum kunnen ontwikkelen.
We zijn dan ook erg trots en blij om u te kunnen meedelen dat we in de periode van na de meivakantie tot aan de
zomervakantie de ‘Buitenklas’ mogen gaan organiseren binnen ons kindcentrum.

Wat is de Buitenklas?
De Buitenklas van KC De Rakt is bedoeld voor de kinderen van de groepen 0 en 1 van ons kindcentrum.
Kinderen in de kleuterleeftijd leren door te doen, te ervaren, te zien en te voelen. Op 3 ochtenden in de week gaan we,
met een deel van de kinderen uit de groep, “naar buiten”.
We gaan dan in de omgeving van de school met de kinderen buiten op ontdekking om te leren.
De Buitenklas gaat van start na de meivakantie en loopt tot aan de zomervakantie.
In deze tien weken werken we elke week rondom een ander onderwerp dat aansluit bij de thema’s in de groep 0-3.
We starten en eindigen de dag op een daarvoor speciaal ingericht gedeelte van onze schoolomgeving. In de buitenruimte
tussen het schoolgebouw en de unit gaan we een plek maken die overdekt wordt, waar de kinderen kunnen zitten en
werken. Daarnaast gaat de groep er natuurlijk ook op uit om samen het buitenleven te ervaren. We maken hierbij gebruik
van de nabije omgeving van de school, zoals het schoolplein en het dierenpark. Ook zullen we uitstapjes gaan maken
naar bijv. het bos en de speeltuin in de wijk.
Een aantal thema’s die onderdeel zullen zijn van het programma: de speeltuin, het verkeer, het dierenpark, zand en
water.
Op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend zijn ongeveer 12 kinderen van de groep 0-1 aan de beurt voor de Buitenklas.
Elk kind komt op deze manier 1 keer per week aan de beurt voor de Buitenklas.
Op dinsdag en woensdag wordt de Buitenklas bemenst door juf Bertie en op vrijdag door juf Marieke.
De Buitenklas vindt dus buiten plaats. Natuurlijk is het zo dat wanneer de weersomstandigheden dusdanig zijn dat de
buitenklas niet kan plaatsvinden er voor de groep kinderen die aan de beurt is een oplossing in de school is geregeld.
Door de Buitenklas zijn we in staat om de leeromgeving en ons onderwijsaanbod nog passender en gevarieerder te
maken voor de onze kinderen en kunnen zij nog gevarieerder en met plezier gaan leren!
Wij hebben er zin in!

MEIVAKANTIE:
Vrijdag 30 april om 12.30 uur begint de meivakantie!
Het kindcentrum zal gesloten zijn.
Nadere informatie over waar de buitenschoolse opvang plaats zal vinden, ontvangen degenen die er gebruik van maken
via Spring.

`

Informatie van buiten

Wandelavondvierdaagse
H e lm o n d - M ie rlo -H o u t - S t ip h o u t - B ro u w h u is /R ijp e lb e rg

Secretariaat: T. Philippart, Nemerlaerhof 43; 5709 NJ Helmond.
 0651264337;  secretariaat@wandelvierdaagsehelmond.nl
Helmond, 11 april 2021
In 2019 hebben enkele duizenden deelnemers met veel plezier de 60ste editie van
de Wandelavondvierdaagse van Helmond gelopen.
Mooi weer, vrolijke gezichten en voor de deelnemers diverse traktaties maakte deze
editie tot een succes.
Wie had toen kunnen voorzien hoe anders dit in 2020 zou gaan.
Echter ook voor 2021 heeft het bestuur na rijp beraad besloten ook dit jaar deze
activiteit af te gelasten !
De dagbladen, Facebook, Twitter en ander social media staan er vol van, Covid19
raakt ons allen en beïnvloed ons dagelijkse leven wordt voor een groot deel, ook ons
als organisatie van de WandelAvondVierdaagse van Helmond
In eerste instantie was het plan om de WandelAvondvierdaagse uit te stellen naar
September maar ook deze datum is gezien de omstandigheden niet haalbaar.
Vol goede moed gaan wij als organisatie door met de voorbereidingen om zodoende
in 2022 de WandelAvondvierdaagse van Helmond door te kunnen laten gaan, dit
alles met in achtneming van hoe de situatie rondom Covid19 zich de komende tijd zal
gaan ontwikkelen.
Volgend jaar 2022 staat de Wandelavondvierdaagse voor 18 t/m 21 mei op de
kalender hopelijk is het dan wel mogelijk !
We hopen dat jullie dan ook weer mee doen !

Met sportieve groeten,
Namens het Groot Comité
stichting Wandelavondvierdaagse Helmond
www.wandelvierdaagsehelmond.nl
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