Nieuwsbrief KC Rijpelberg

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

Herfstvakantie
Volgende week vrijdag 21 oktober begint de herfstvakantie voor de groepen 1 t/m 8.
De vakantie duurt tot en met zondag 30 oktober.
De BSO blijft wel open en zal plaatsvinden op locatie de Zeespiegel.
Corona
Helaas merken we dat er zowel collega’s als leerlingen door corona geveld worden.
Ook horen we meer ziekmeldingen van kinderen met corona gerelateerde klachten.
Wanneer kinderen klachten hebben mogen zij op school komen als zij een negatieve test hebben.
Wij hebben als school voor alle leerlingen zelftesten aangevraagd en deze verwachten wij aan het
einde van de schoolweek binnen te krijgen. Deze zullen dan aan alle leerlingen uitgedeeld worden.
Er hoeft dus niet preventief getest te worden, maar enkel wanneer de er sprake is van corona
gerelateerde klachten.
De welbekende beslisboom zal toegevoegd worden als bijlage aan deze nieuwsbrief.

Samenspel op KC Rijpelberg
We zijn heel blij dat we na een lange periode met de groepen 1 weer aan de slag kunnen met
Samenspel binnen ons kindcentrum.
Wat SamenSpel precies is kunt u lezen in onderstaande flyer.
De leerkrachten van uw kind(eren) zorgen ervoor dat u verdere informatie krijgt over de data en het
inschrijven voor deelname aan SamenSpel.

Studiedag 5 oktober
Afgelopen woensdag hebben we tijdens de studiedag een presentatie van onze consulenten van de
bibliotheek gehad. Hierbij werd de nieuwe collectie van onze schoolbibliotheek gepresenteerd.
Daarnaast werden er door hen ook suggesties gegeven voor het werken in de klas met deze boeken.
De nieuwe collectie is heel speciaal, want deze bestaat uit anderstalige boeken in. Dus voor onze
kinderen die thuis een andere taal spreken zijn er nu ook boeken in de eigen taal. Dat is toch echt
super tof!
De komende weken gaan we de boeken introduceren in de klassen. En na de herfstvakantie kunnen
de kinderen de boeken lenen om thuis te gaan lezen in de eigen taal.

Vanuit de MR
Op donderdag 29 september is de MR van Kindcentrum Rijpelberg weer voor het eerst na de
zomervakantie bij elkaar gekomen.
Als MR zijn de komen wij minimaal 6 keer per jaar samen om belangrijke zaken die spelen binnen
Kindcentrum Rijpelberg te bespreken en/ of hier een advies of instemming over te geven.
Tijdens deze vergadering hebben wij het samen met directie gehad over o.a. de personele bezetting
en hoe moeilijk het op dit moment is om aan goede leerkrachten/ vervangers te komen.
Er is nog een openstaande vacature voor 2 dagen in de onderbouw en bij ziekteverzuim van ons
personeel blijkt het door het nijpende leerkracht tekort erg moeilijk alles dicht te leggen. Het kan dan
ook voor komen dat er in uiterste gevallen niemand te vinden is en kinderen een dag(deel) geen les
kunnen ontvangen op locatie.
Tijdens de vergadering hebben wij ook samen het sectorplan COVID-19 besproken (noodplan indien
de regering opnieuw maatregelen afkondigt i.v.m. Covid) en zijn de volgende vergaderdata
vastgesteld voor dit schooljaar:
-Dinsdag 8 november
-Donderdag 12 januari
-Dinsdag 21 maart
-Donderdag 25 mei
-Dinsdag 20 juni

Kinderboekenweek, locatie de Straap
Hallo allemaal!
Wij zijn Imke, Emmy en Nynke en wij zijn derdejaars studenten van de Pabo in Helmond!
Vorige week, dinsdag 4 oktober, kwamen wij de Kinderboekenweek introduceren op locatie de Straap.
Het thema is Gi-Ga-Groen!
Tijdens deze dag kropen wij in de rollen van Giga, Groen en de padvinder. Samen openden we de
Kinderboekenweek met een dansje en praatje, om vervolgens bij elke klas langs te gaan.
We gingen praten over het onderwerp Gi-Ga-Groen, er werd voorgelezen en de kinderen kregen een
bijpassende opdracht om deze samen uit te voeren.
Wij hebben er samen met de kinderen een mooie en gezellige start van de Kinderboekenweek van
gemaakt!

Groetjes van ons!

Rooster Raktiviteit, locatie de Rakt
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