WEEKBRIEF 4
9 november 2021
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Belangrijke data
- Bieb op school
- Ouders gezocht voor de activiteitencommissie
- Keyboardles
- Ontruimingsoefening
- Paddenstoelenwandeling met de Topklas
- Gevonden voorwerpen
Informatie van buitenaf
- Sinterklaasfeest Rijpelberg
- UrbanMatterz Indoor Edition
- Urban Dance Battle
- Weerbaarheidstraining
- Surprisebrigade

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Woensdag 10 november:

Studiedag (kinderen zijn vrij)

BIEB OP SCHOOL:

Datum:

9 – 10 nov

16 – 17 nov

23 – 24 nov

30 nov
1 dec

Dinsdag
13:45 – 14:45 uur
Bieb-ouder:
Sjoeke Gruys
Groep 1 F
Groep 7
Groep 5
Peuters
Groep 2/3 C/M
Groep 8
Groep 4
Groep 6 K/T
Groep 1 B/F
Peuters
Groep 1 F
Groep 7

Woensdag
11:45 – 12:30 uur
Bieb-ouder:
Elize Snoey

Studiedag
Raktiviteit

Groep 2/3 M/E
Groep 6 W/T
Groep 5
Raktiviteit

KNUTSELMATERIAAL GEZOCHT
Voor enkele knutselactiviteiten zijn we op zoek naar schoendozen. Heeft u er nog eentje staan? Wij zijn er heel erg blij
mee. U kunt ze aan de leerkracht van uw kind of aan Anouk, de conciërge, afgeven.
Alvast heel erg bedankt!

OUDERS GEZOCHT VOOR DE ACTIVITEITENCOMMISSIE:
De activiteitencommissie (AC), voorheen de oudervereniging, is op zoek naar extra ouders.
Wat doet een AC?
Gedurende het schooljaar zijn er verschillende momenten waarop we met hele kindcentrum samen activiteiten uitvoeren.
U kunt hierbij bijv. denken aan Sinterklaasviering, carnaval, Koningsspelen, verkeer etc. Deze activiteiten worden bedacht
en georganiseerd door enkele leerkrachten samen met enkele ouders vanuit de AC. De hulp kan vanuit de ouders kan
heel divers zijn, van samen een plan bedenken, de benodigde boodschappen doen, versieren, helpen bij voorbereidingen
of helpen bij de activiteit zelf. Per activiteit/viering bekijken we samen wie er aan gaat sluiten bij de verschillende
hulptaken. Het is echt niet nodig om bij alle hulptaken aan te sluiten en het is ook zeker niet nodig om bij alle activiteiten
aan te sluiten. Maar…vele handen maken licht werk!
Ongeveer 6-7 keer per jaar vergadert de AC, dan bespreken we welke zaken lopen en welke nog op de agenda staan.
Wij hopen dat er enkele ouders zijn die willen aansluiten bij de AC, het is gezellig en super leuk om betrokken te zijn bij
de activiteiten op de school van uw kind.
Mocht u meer informatie willen, of wilt u zich aanmelden voor de AC , dan kunt u contact opnemen met Joyce van den
Broek (ouder van Janthe groep 7, Nelin groep 5, Nore groep 2-3 KC de Rakt), Ilja Jeuken ( groepsleerkracht groep 1-2
obs De Straap) of Anouk van Swelm (conciërge op Kindcentrum de Rakt).

KEYBOARDLES:
Hey jij daar,
Heb jij altijd al een muziekinstrument willen kunnen spelen? En heb jij altijd al noten willen leren lezen? Heb je wel eens
pianomuziek gehoord op de radio en gedacht: ‘dat wil ik ook!’ Dan hebben we heel erg goed nieuws voor je. Want op
locatie OBS de Straap kun je vanaf 17 november GRATIS KEYBOARDLES volgen. Samen met meneer Jaimy leer je de
verschillende muzieknoten, de notennamen, enkele akkoorden en je gaat vrijwel meteen aan de slag met je eerste
keyboardliedje. En na een aantal weken oefenen, kun jij je lievelingsliedje spelen op een keyboard. Tot snel!
PS: kinderen die de eerste ronde ook mee hebben gedaan, mogen zich natuurlijk nog een keer aanmelden maar krijgen
natuurlijk nieuwe en uitdagendere liedjes.
Waar:
Wanneer:
Kosten:

OBS de Straap, lokaal groep 7/8A
Vanaf woensdag 17 november, iedere woensdag om 13:00 uur
Niets, nada, noppes

ONTRUIMINGSOEFENING:
Vorige week hebben we onder leiding van de BHV-ers, een ontruimingsoefening gedaan met de gehele locatie De Rakt.
Het is heel goed om te oefenen wat iedereen, zowel leerlingen als personeel, moet doen wanneer het alarm in het
gebouw afgaat.
En zo gebeurde het dus vorige week dinsdag dat rond 11:30 uur het alarm af ging. Er bleek ‘brand’ te zijn in het halletje
van de hoofdingang. Heel mooi om te zien dat de leerlingen uit groep 7 en 8 na moesten denken wat ze nu moesten
doen. Ze konden namelijk niet naar buiten via de kortste route. Enkelen kozen voor het raam en anderen voor een
andere uitgang. Eenmaal buiten was het goed checken of alle kinderen en medewerkers buiten stonden.
En dat….. was gelukkig het geval!
Natuurlijk wordt deze oefening met team en kinderen geëvalueerd en worden de verbeterpunten besproken en indien
nodig protocollen aangepast.
Hieronder volgt ook nog een verslag van een paar leerlingen van groep 7 over de ontruiming:

Sem
PADDENSTOELENWANDELING MET DE TOPKLAS:
Paddenstoelen in het Bakelsebos
In het Bakelsebos hebben de Topklas-kinderen paddenstoelen gefotografeerd. Er zijn daar heel veel paddenstoelen.
We hebben een rondje door het bos gelopen en hebben zeker wel meer dan 20 verschillende paddenstoelen gezien.
Echt een aanradertje om door het Bakelsebos te lopen. Je ontdekt allerlei soorten paddenstoelen maar ook de
verkleuring van de blaadjes was erg mooi. De paddenstoelen die wij hebben gevonden zijn onder andere de
vliegenzwam, de inktzwam, de koeienboleet ,de aardappelbovist.
Raak nooit paddenstoelen aan waar je niet zeker van weet of ze giftig en dus fataal kunnen zijn.
Berichtje van Lisa en Maylan uit de Topklas.

GEVONDEN VOORWERPEN!:
Wilt u even goed kijken of één van de gevonden voorwerpen hieronder van uw kind is. Mocht dat zo zijn kunt u dat
doorgeven aan de leerkracht van uw kind of aan de conciërge Anouk.

