WEEKBRIEF
11 januari 2022
MET DEZE WEEK
Informatie vanuit ons Kindcentrum
- Belangrijke data
- Bieb op school
- De beste wensen!
- Nieuwjaarslunch
- Zelftesten groep 6, 7 en 8
- Gratis Keyboardles
- Luizencontrole

Informatie van buitenaf
- Online cursus GGD: Waardevol communiceren met kinderen

Informatie van ons Kindcentrum
De link naar de facebookpagina: facebook pagina kindcentrum de Rakt
BELANGRIJKE DATA:
Donderdag 13 januari:
Dinsdag 25 januari:

Nieuwjaarslunch
Studiemiddag (kinderen zijn vanaf 12.30 uur vrij)

BIEB OP SCHOOL:

Datum:

Dinsdag
13:45 – 14:45 uur
Bieb-ouder:
Sjoeke Gruys

11-12 januari

18-19 januari

Groep 2/3 C/M
Groep 8

25-26 januari

Groep 4
(11:45 – 12:30 i.v.m.
studiemiddag)

Woensdag
11:45 – 12:30 uur
Bieb-ouder:
Elize Snoey
Groep 5
Peuters
Groep 1 F
Groep 7
Groep 1 B/F
Groep 6 K/T
Groep 2/3 M/E
Groep 6 W/T

DE BESTE WENSEN
Allereerst willen wij u een gelukkig nieuwjaar wensen. Dat dit een mooi en gezond 2022 mag worden!

NIEUWJAARSLUNCH DONDERDAG 13 JANUARI
Omdat de feestelijke lunch voor deze vakantie niet is doorgegaan willen we a.s. donderdagmiddag samen proosten op
het nieuwe jaar.
Op donderdagmiddag 13 januari organiseren we daarom een Nieuwjaarslunch tijdens schooltijd van 12.30 - 13.30 uur.
De kinderen mogen deze dag een eigen lunchpakketje mee naar school nemen. Een feestelijk lunchpakketje met eten
dat uw kind lekker vindt. Als school zorgen we voor een heerlijk drankje!
Om niet te vergeten:
-Ieder kind neemt zijn eigen bord, bestek en beker met naam erop.
-De kinderen mogen in de ochtend met gewone kleren naar school komen en feestkleding meenemen in een tas.
Voorafgaand aan het etentje mogen de kinderen zich omkleden en optutten voor het feestje. Kinderen die dat niet zo leuk
of geen kleding mee hebben gebracht gaan de tafel feestelijk versieren.
ZELFTESTEN GROEPEN 6, 7 & 8
Het advies blijft om leerlingen van groep 6,7, en 8, thuis 2x per week preventief te testen met een zelftest. Dit geldt ook
voor leerlingen die beschermd zijn tegen corona.
Voor de vakantie hebben deze leerlingen al testen meegekregen en deze week zullen ze weer nieuwe testen meekrijgen.

GRATIS 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 of tweede ronde ook mee hebben gedaan, mogen zich natuurlijk nog een keer aanmelden
maar krijgen natuurlijk nieuwe en uitdagendere liedjes.
Waar:
Wie:
Wanneer:
Kosten:
Mail:

OBS de Straap, lokaal groep 7/8A
kinderen van OBS de Straap en KC de Rakt vanaf groep 4
vanaf woensdag 26 januari, iedere woensdag om 13:00 uur
Niets, nada, noppes
jaimyverheijen@obsh.nl (mail even als je mee wilt doen!)

LUIZENCONTROLE
Vanwege de huidige maatregelen, hebben de luizencontroles niet plaats kunnen vinden.
Wij willen u vragen om uw kind(eren) zelf te controleren op eventuele luizen en/of neten, zodat we de kans op besmetting
zo klein mogelijk maken.
Hoe controleren?
Kijk goed tussen de haren en op de hoofdhuid of er luizen of neten te zien zijn. Ze zijn vooral te vinden in de nek, achter
de oren en onder de pony. Als u geen luizen ziet, maar wel grijswitte puntjes kunnen dit neten zijn. Neten zijn kleine
plakkerige zakjes die aan een haar vastgeplakt zitten. Het verwijderen gaat vaak moeilijker als bij roos.
Mocht u buiten de controles om thuis zelf luizen en/of neten constateren bij uw kind(eren) dan dient u dit ook zo snel
mogelijk ( liefst dezelfde dag of de eerst volgende schooldag) door te geven aan de leerkracht.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Startdata voorjaar 2022
Dinsdag 18 januari 2022
Dinsdag 8 maart 2022
Dinsdag 17 mei 2022
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Online

Aanmelden
Meld je aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost:

Cursus Waarde(n)vol communiceren met kinderen | GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl)
of stuur een mail naar: secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl

Cursus Waarde(n)vol Communiceren met je Kind
Communiceren kun je leren
In de slaapkamer van je kind ontstaat een grondkast, de telefoon is als een navelstreng verbonden
met je puber en je peuter van twee zegt nee!
Hoe communiceer jij met je kind(eren)? Komt jouw boodschap naar je kind over zoals jij die
bedoeld had? En hoe goed luisteren jullie nu echt naar elkaar?
In deze interactieve cursus krijgen ouders/verzorgers handvatten om de eindeloze uitdagingen van
het opvoeden aan te kunnen. In 5 lessen van 2 uur worden de basisprincipes van het
communiceren met het kind uiteengezet. Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen voelt, zo
praten dat jij ook begrepen wordt, zo conflicten oplossen zodat niemand verliest en zo afspraken
maken dat iedereen zich eraan houdt.
Enkele uitspraken van deelnemers:
•

Ik dacht dat ik al actief luisterde maar ben erachter gekomen dat dit veel beter kan

•

Meteen resultaat!

•

Fijne lessen, goede communicatie met een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en humor!

•

Meegaan met de gevoelens van je kind in plaats van met oplossingen te komen. Laat het
kind zelf de oplossing bedenken.

•

Verschil tussen jongens & meisjes: dat had ik eerder moeten weten!

•

Eyeopener!

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers met kinderen tussen 2 en 12 jaar. Inwoners van
Helmond kunnen in verband met een subsidieregeling van deze gemeente gratis deelnemen.
Wanneer
Het betreft een online cursus van 20:00 – 22:00 uur via MS-teams met de volgende startdata:
•

Dinsdag 18 januari 2022 – Vervolgdata: 25-1-2022 | 1-2-2022 | 8 -2-2022 | 15-2-2022

•

Dinsdag 8 maart 2022 – Vervolgdata: 15-3-2022 | 22-3-2022 | 29-3-2022 | 5-4-2022

•

Dinsdag 17 mei 2022 – Vervolgdata: 24-5-2022 | 31-5-2022 | 7-6-2022 | 14-6-2022

Aanmelden
Meld je aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost:
https://jgz.ggdbzo.nl/cursussen/waardenvol-communiceren/
Of maak gebruik van deze link: Waarde(n)vol communiceren - JGZ BZO (ggdbzo.nl)
Informatie?
Voor meer informatie over Waardenvol communiceren met Kinderen stuur een mail naar GGD BZO:
secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl of naar de cursusleider Cindy Verhofstad-Derksen:
info@zijnenzen.nl | website van Zijn en Zen

