Nieuwsbrief KC Rijpelberg

Locaties; OBS De Straap, Kindcentrum De Rakt en Peuteropvang De Rakt en ’t Poppeschoentje.

Studiedag
Volgende week woensdag 5 oktober hebben de groepen 1 t/m 8 een studiedag. De kinderen zijn de
hele dag vrij. Onze peuteropvang op De Rakt en ’t Poppeschoentje is wel open.

Waterweek

Maandagochtend was de aftrap van de Waterweek. Een wat andere aftrap dan gepland
maar alsnog hebben we op beide locaties met alle leerlingen een mooie start gemaakt. In
samenwerking met Jibb+ en BrabantWater willen we de leerlingen vooral stimuleren om
voldoende water te drinken en ze laten weten wat het belang van voldoende water drinken
is. Naast de bidons die de leerlingen hebben gekregen waar al volop gebruik van wordt
gemaakt, zullen er ook verschillende gastlessen en workshops zijn. Daarnaast worden er in
de klassen verschillende challenges uitgevoerd en worden er kunstlessen rond
water/waterverf georganiseerd. Vrijdag zal de week afgesloten worden met een bezoek van
Druppie en de waterfiets van BrabantWater.

Kinderboekenweek
Op dinsdag 4 oktober openen we op KC Rijpelberg de Kinderboekenweek van 2022 met als thema
Giga Groen. De studenten van de Kempel verzorgen voor ons deze dag een spectaculaire opening.
Het lijkt ons gezellig als de kinderen op dinsdag 4 oktober, indien mogelijk, iets van een groen accent
in de kleding hebben, dan zijn we samen GIGA GROEN.
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we extra aandacht geven aan het voorlezen in de groep en het
vergroten van het leesplezier bij de kinderen. Ook gaan we aan de slag met opdrachten die we
tijdens de opening gekregen hebben. Aan het einde van de Kinderboekenweek sluiten we het af met
een optreden tijdens de Raktiviteit op locatie de Rakt en het open podium op locatie de Straap. U
krijgt van ons nog te horen wanneer de groep van uw kind aan de beurt is.
Rooster Raktiviteit, locatie de Rakt

Datum 14-10

Datum 19-10

Datum 21-10

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

4 Max

5 Rob

1 Fleur O.

6 Karin

7 Robin

2/3 Marlot/Carla

7 Jonne

8 Tim

1 Bertie
2/3 Marieke/Ella

Rooster Podiumuur, locatie de Straap

Datum 21-10
Kinderboekenweek
Groep A 9:30 -10:15uur
Groep 1-2 Ilja en Mike
Groep 2/3
Groep 4
Groep 7
Groep B 10:45-11:30uur
Groep 1-2 Mike en Els
Groep 5
Groep 6
Groep 8

Extra info voor de ouders/kinderen van locatie de Rakt:

Bezoek aan de koning

Wat was het een toffe dag donderdag 15 september. Na 2 keer flink te hebben geoefend
gingen we in de middag op pad naar de Automotive Campus. Onderweg zijn we nog even
flink nat geregend, maar we waren weer kurkdroog toen we moesten optreden. Wij hebben
genoten van deze bijzondere dag!

