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- Belangrijke data
- Bieb op school
- Halen en brengen van de kinderen
- 10-minutengesprekken
- Eerste kennismaking leden van de leerlingenraad KC Rijpelberg
- Juf Wendy
- Alternatieve kampactiviteiten groep 8 KC de Rakt

Informatie van buiten
- Juli in het Annatheater
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- Vossenjacht
- Portfolioklas
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Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt

BELANGRIJKE DATA:
Donderdag 8 en dinsdag 13 juli:
Vrijdag 23 juli:
Maandag 6 september:

Rapportgesprekken
Laatste schooldag, alle leerlingen om 12:30 uur vakantie
Start nieuwe schooljaar

BIEB OP SCHOOL:

Datum:

7-8 juli

14-15 juli

Woensdag
11.45-12.30
Bieb-ouder:
Elize Snoey.
Geen bieb

Donderdag
13.45-14.45
Bieb-ouder:
Sjoeke Gruys
5 K/W
8 J/K

Peuters
2/3 I/F

1/2 B/F
4R

HALEN EN BRENGEN VAN DE KINDEREN
Ook voor de basisscholen is het protocol rondom Corona inmiddels aangepast aan de nieuwe versoepelingen.
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Voor het brengen van de kinderen betekent dat dat u, net als bij het ophalen van uw
kinderen, weer op de speelplaats kunt komen. Belangrijk hierbij blijft natuurlijk de anderhalve meter maatregel.
Omdat we binnen de school deze maatregel niet kunnen garanderen kunnen we u bij het brengen nog niet verwelkomen
in de school.
Maar vanaf morgenvroeg weer wel op onze speelplaats.

10-MINUTENGESPREKKEN
Op donderdag 8 en dinsdag 13 juli zijn er weer 10-minutengesprekken op ons kindcentrum. Gelukkig mogen we u dan
weer verwelkomen in onze school.
In verband met de geldende maatregelen rondom corona willen we u vragen om maximaal 5 minuten voor de tijd waarop
u een gesprek heeft met de leerkracht(en) van uw kind de school in te komen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen
dat er niet te teveel personen tegelijkertijd in de school aanwezig zijn zodat iedereen zich aan de anderhalve meter
maatregel kan houden.
Ook willen we u vragen om via de ingang voor de groep van uw kind naar binnen te gaan.
Bij welke ingang gaat u naar binnen?:
Groep 0-1 kan gebruik maken van de ingang bij de unit
De groepen 2-3 kunnen gebruik maken van de kleuteringang.
De groepen 4, 7 en 8 kunnen gebruik maken van de hoofdingang.
De beide groepen 5 en groep 6 kunnen gebruik maken van de ingang aan de achterzijde van de school.

EERSTE KENNISMAKING LEDEN VAN DE LEERLINGENRAAD KC RIJPELBERG
Gisterenmiddag heeft er een eerste kennismaking plaatsgevonden tussen de leerlingen van de leerlingenraad van KC De
Rakt en OBS De Straap.
Voor deze raad gebruiken we vanaf nu de naam: Leerlingenraad KC Rijpelberg.
De kinderen die gekozen zijn door andere leerlingen, zullen vanaf het nieuwe schooljaar regelmatig met meneer Marcel
vergaderen over allerlei zaken die er in beide scholen spelen.
Ideeën van kinderen worden ingebracht en besproken. Er waren meteen bij de eerste kennismaking al ideeën genoeg!
De vergaderingen zullen onder schooltijd plaatsvinden.
De kinderen zijn door schoolgenoten gekozen op basis van de volgende vaardigheden: goed kunnen luisteren- open
houding- inzicht hebben of ideeën haalbaar zijn- goed kunnen organiseren en goed kunnen discussiëren.
We hebben een mooie ploeg bij elkaar!
Gisteren hebben we kennis gemaakt en even een foto gemaakt op beide locaties. De kinderen zijn rondgeleid zodat ze
een beeld hebben van de ‘andere locatie’.
Helaas was Janthe gisteren afwezig (groep 6 De Rakt). Bij de eerste vergadering na de zomervakantie zullen we een
nieuwe foto maken waar natuurlijk dan ook Janthe op staat.

V.l.n.r. voorste rij; Maja (Rakt), Younes (Straap), Joe (Straap), Layla (Rakt) en Nikki (Rakt)
V.l.n.r. achterste rij: Samia (Straap) en Stefan (Straap)
Ontbrekend: Janthe (Rakt)
JUF WENDY
Afgelopen donderdag bereikte ons het bericht dat juf Wendy Peels, onze onderwijsassistente, een nieuwe baan heeft
gevonden in het speciaal onderwijs. Per nieuw schooljaar zal zij gaan werken op sbo De Toermalijn. We wensen haar
daar veel succes.

ALTERNATIEVE KAMPACTIVITEITEN GROEP 8 KC DE RAKT
Als vervanging voor het afscheidskamp hebben we als groep 8 een flink aantal leuke activiteiten op poten gezet, waarvan
jullie hieronder een sfeerimpressie kunnen zien.
De kinderen wisten welk bedrag we vanuit school te besteden hebben en hebben hier samen in overleg met mij een
begroting en planning voor gemaakt.
We kwamen tot een lijst, die de hoeveelheid kampactiviteiten al snel overtreft…😊
We startten met het koken van een Indonesisch diner, waar de collega’s en de kinderen uit de Vakroute al ervaring mee
hadden. Opvallend en mooi om te zien was dat al veel kinderen ervaring hadden met alle ingrediënten en
kooktechnieken.

Daarna gingen we op vrijdag naar een speciaal voor ons afgehuurde filmvoorstelling in de grote zaal van de
Cacaofabriek.
Op maandag erop kregen we van Sportschool Maach een kickboks-clinic:

Toen we de dag erna gingen kanoën, viel pas op hoeveel groep 8’ers blij mogen zijn met hun zwemdiploma’s. Deze
groep is niet zo snel bang van vies kanaalwater 😊.
Marius en Keano kwamen er o.a. achter dat het niet zo goed lukt, om via de zijkant je kano in te klimmen…

Vrijdagochtend die week gingen we onze conditie testen bij Bootcamp Brandevoort. Omdat deze groep 8 een echte
sportgroep is, was van tevoren al duidelijk dat dit vette actie zou opleveren. De meiden deden niet onder voor de jongens
en dat leverde strijd op:

De donderdag erop werd het weer niet als supergoed voorspeld, maar daar hebben we weinig last van gehad. Met
behulp van ouders reden we naar Billybird Hemelrijk in Volkel. Luc en Marius werden hier wild enthousiast van de
kleuterbootjes, waar ze het beiden niet voor elkaar kregen om in het bootje te blijven zitten. Filmmateriaal hiervan is
verkrijgbaar!
Amy en Ailén durfden niet met mij in de gele glijbaan, maar dat is uiteindelijk goed gelukt. Ik paste gelukkig net met
Krishen in de achtbaan en dat was lachen. Sorry, Marius, maar serieus: Marius presteerde het om binnen tien minuten na
binnenkomst al kletsnatte schoenen te hebben en liep de rest van de dag op zijn prachtige slippers door het park 😊.

De komende week gaan we verder oefenen aan de musicalfilm, gaan we lasergamen en nog lekker chillen in het
Tienerhuis. Als we dat allemaal achter de rug hebben, kunnen we met z’n allen afscheid van deze prachtpubers nemen!

Informatie van buiten

JULI IN HET ANNATHEATER
Film Jeugdtheaterschool Annatheater
Yasmin Kevser, oud-leerling van onze Jeugdtheaterschool en leerling van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam,
heeft een prachtige film gemaakt voor onze Jeugdtheaterschool. Te zien op:
https://www.youtube.com/watch?v=9Bjmr4QchYI&t=9s.
“Anna Presenteert” op 17 en 18 juli
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting van het cursusjaar 2020/2021 “Anna Presenteert”. Leerlingen
spelen een toneelstuk waarin ze laten zien wat ze kunnen na het volgen van een cursus acteren in het Annatheater.
Er worden de volgende voorstellingen gespeeld: de sprookjes Roodkapje, Doornroosje en De Gelaarsde Kat. De
jongerengroep speelt “De Regels Van Anna” geïnspireerd op de serie “De Regels van Floor”.
Voor het volledige programma: www.annatheater.nl
Verwacht:
Anna Producties speelt in oktober: ASSEPOESTER!

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het Station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
info@annatheater.nl - www.annatheater.nl

KIDSRUN
Hardlopen is gaaf! Kinderen zijn dan ook vaak dol op rennen. Speciaal voor deze kids organiseren wij tijdens de Halve
van Helmond een Kidsrun.
De Kidsrun is voor kinderen van 5 t/m 12 jaar en vindt plaats op zaterdagavond 17 juli op de atletiekbaan van de
Helmondse Atletiek Club (H.A.C.). Meedoen, sportief bezig zijn en plezier hebben staan centraal.
Alle kinderen ontvangen een medaille!
Dus, trek je sportschoenen aan en kom op 17 juli naar de atletiekbaan van H.A.C. op het Molenven in Stiphout. En neem
je broer, zus, vriendjes, neefjes en nichtjes mee!
Klik hier om je in te schrijven. We zien je daar!
Met sportieve groet,
Halve van Helmond & Jibb+

PORTFOLIOKLAS
Beste toekomstige groep 7 en 8-er!

Ben jij die goeie kunstenaar met dat mooie portfolio?
Ik wil later…
Denk jij er wel eens over na om later een creatief beroep te gaan doen? Vind jij dat je creatief kunt denken?
Heb je interesse in vormgeving en vind je het leuk om met je handen bezig te zijn? Lees dan verder!
Vanaf het nieuwe schooljaar is er ook voor jou de kans een beeldend portfolio te ontwikkelen en om inzicht te
krijgen welke middelbare scholen in Helmond een creatieve opleiding hebben!
Je krijgt zelfs een inkijk in een creatieve opleiding die je na je middelbare school kunt volgen! En dit allemaal in
Helmond!!!!
De portfolioklas!
De zeven Openbare Basisscholen in Helmond (OBS Helmond), het Carolus Borromeuscollege, het
Knippenbergcollege, het Jan van Brabantcollege, Praktijkschool Helmond, Vakcollege Helmond, het ROC
TerAA (richting ruimtelijk ontwerp), CultuurContact en het Kunstkwartier hebben samen een portfolioklas
opgezet die in september 2021 start.
Iedere les staat één van de helmondse middelbare scholen centraal. Je maakt kennis met deze school en krijgt
een doe-opdracht die we in de portfolioklas gaan maken. Dat houdt in dat we iedere week op een andere
locatie les zullen krijgen van een docent van de bezoekende school. Juf Julienne (schilderdocent), meneer Aart
(kunstdocent) en meneer Marvin (OBS Helmond) zullen jullie begeleiden.
De planning:
De portfolioklas vindt plaats op de volgende dinsdagen:
21 september Introductie les bij de Cacaofabriek
28 september Les bij het Kunstkwartier
05 oktober
Les bij het Annatheater
12 oktober
Les bij het Carolus Borromeuscollege
19 oktober
Les bij het Carolus Borromeuscollege
02 november
Les bij het Vakcollege
09 november
Les bij het ROC TerAA
16 november
Les bij de Praktijkschool
23 november
Les bij de Praktijkschool
30 november
Les bij het Knippenbergcollege
07 december
Les bij het Knippenbergcollege
14 december
Les bij het Jan van Brabantcollege
11 januari
Les bij het Jan van Brabantcollege
18 januari
Afronding traject in de vorm van een eindexpo in de Cacaofabriek
Het tijdstip is steeds van 16.00 uur tot 17.30 uur.

Wat kost dat?
De kosten voor de portfolioklas zijn voor jullie, als leerling van één van de OBS Helmond scholen in Helmond,
helemaal gratis.
Met wie ga je werken?
Julienne Tullemans, schilderdocent en programmeur exposities bij De Cacaofabriek, Aart van der Aart,
beeldend kunstenaar en Marvin Corneille, cultuurbegeleider van OBS Helmond.
Zij zijn allen docent en leiden de groep. Ze zijn iedere bijeenkomst aanwezig en zijn voor jullie aanspreekpunt
en contactpersoon.
Meedoen?
Ben je enthousiast en wil je je aanmelden? Doe dit dan vóór 1 september 2021!
Mail onderstaande info naar lydiacoumans@obsh.nl
Naam leerling:
Naam school:
Welke groep :
Telefoonnummer:
Email:
Motivatie van de leerling: Ik wil graag in de portfolioklas, want………….
Doe dit snel, want er kunnen maximaal 35 portfolioleerlingen meedoen in de groep!

Summerschool
Nog eventjes en dan is het, helaas, alweer vakantie….
Gelukkig wordt er deze zomervakantie iets leuks georganiseerd!
Speciaal voor leerlingen van groep 1 t/m 8 van de Openbare Basisscholen in Helmond vindt er, in
samenwerking met de Cacaofabriek, CultuurContact, het Annatheater en JIBB+, een Summerschool plaats
van maandag 30 augustus t/m woensdag 1 september 2021.
3 dagen lang, van 9.30 tot 12.30 uur, leer je superveel van sport, 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
Maandag 30 augustus starten we met een bioscoopfilm + een creatieve verwerking, in de Cacaofabriek.
Dinsdag 31 augustus verzamelen we bij de Cacaofabriek en gaan we 3 verschillende sport- en culturele
activiteiten doen rondom de Cacaofabriek.
Woensdag 1 september verzamelen we bij de Cacaofabriek en worden er 3 nieuwe sport- en culturele
activiteiten gedaan.

Kosten
Omdat je een leerling van één van de zeven Openbare Basisscholen in Helmond bent, is deelname gratis.
Tussendoor krijg je drinken en een snack, zodat je niets hoeft mee te nemen.

Aanmelden
Wil je meedoen, meld je dan vóór vrijdag 16 juli aan. Je kunt je aanmelden voor één, twee of drie dagen.
Stuur een mail naar lydiacoumans@obsh.nl met de volgende info:
Naam leerling
Naam school
Groep
Welke dag(en) je mee wilt doen
Telnr. van één van je ouders
Het aantal plaatsen is beperkt.
Op woensdag 21 juli ontvang je bericht of je deel kunt nemen.

