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Vaderactiviteit
Informatieavond ouders
Ontruimingsoefening
KOM-gesprekken
Sportdag
KOM-gesprekken
KOM-gesprekken
Studiedag groep 1 t/m 8
Studiedag groep 1 t/m 8
MR vergadering
NME groep 3b

Algemene informatieavond
Op de informatieavond van 4
september a.s. vertellen de
leerkrachten over belangrijke
zaken in de groep. Een
onderdeel is de uitleg over de
KOM-gesprekken
en
het
KOMgespreksformulier dat u samen met uw
kind invult. We verwachten dat er
minimaal één ouder per kind aanwezig
kan zijn en dat u deze avond zonder
kinderen naar school komt.
U krijgt een brief met informatie over de
tijden van deze informatieavond.
KOM-gesprekken.
Op 11, 12 en 13 september vinden de
Kind-Ouder-Medewerker (KOM)-gesprekken plaats.
De input van deze gesprekken gebruiken
de
leerkrachten
gedurende
het
schooljaar. De vragenlijsten voor de
KOM-gesprekken ontvangt u vooraf en
kunt u thuis samen met uw kind invullen.
Ontruimingsoefening
Aan het begin van het jaar oefenen we
met de kinderen het ontruimen van de
school. Dit doen we eerst per groep en
later op 5 september is er een grote
ontruimingsoefening.
Voor de ouders die op het moment van
ontruiming in de school zijn is het van
belang dat iedereen zo snel mogelijk het
gebouw verlaat en zich verzamelt op de
verzamelplaats op het schoolplein bij de
schommels.

Sportdag
Op
woensdag
12
september
is
de
jaarlijkse sportdag van
De Schakel.
De leerlingen van de
groepen 1 , 2 en 3 worden
die dag van 8:45 - 12:00 uur op school
verwacht.
De sportdag voor de groepen 4 t/m 8
vindt plaats op de atletiekbaan aan de
Franciscusdreef.
De sportdag begint voor die groepen om
8:30 uur. Alle kinderen moeten zelf naar
de atletiekbaan komen/worden gebracht.
Het sporten duurt daar tot 12:15 uur en
de kinderen kunnen op dat tijdstip weer
opgehaald worden bij de atletiekbaan. Bij
slecht weer is er geen sportdag en is er
gewoon school.
Gezonde traktaties

Op De Schakel vinden wij gezonde
voeding belangrijk. Daarom willen wij
graag dat er bij verjaardagen gezond
getrakteerd wordt!
U mag uw kind fruit en hartige dingen
meegeven als traktatie. Geen suiker!
Informatie over gezonde traktaties kunt u
vinden via Google. Maar u kunt ook voor
tips terecht op school en bij andere
ouders!

Vanuit de MR
Dit schooljaar starten een
nieuw MR-lid. De termijn
van de voorzitter Arjen
Bezemer is in september
verstreken.
Voor
de
vacature van een ouderlid
van de Medezeggenschapsraad heeft zich
een kandidaat gemeld: Mohammed
Bodra. Hij stelt zich graag aan u voor: "Ik
ben Mohammed Bodra, vader van Yahya
(groep 6) en Noor (groep 2). In het
dagelijks leven ben ik vastgoedadviseur in
de ruimste zin van het woord. Ik wil bij de
MR om positief bij te dragen aan de
verdere ontwikkeling van de school ten
goede van de leerlingen en de
leerkrachten.
Hierbij
wil
ik
de
verbindende schakel vormen tussen
enerzijds de kinderen en hun ouders en
anderzijds de school. Ik streef altijd naar
verbeteringen en kan daar waar nodig
opbouwend kritisch zijn."
Arjen Bezemer, voorzitter MR.
Nieuwe U-pas kopie inleveren
De meeste passen waarvan
wij op school een kopie
hebben zijn geldig tot mei /
juni
2018.
Als
u
de
activiteitenbijdrage via de u-pas regeling
wilt betalen, dient u een kopie van de
nieuwe pas van uw kind(eren) op school
bij Hennie Aukema in te leveren.
Ouderinloop iedere woensdag
De eerste ouderinloop is
op 26 september met als
thema ‘ontmoeten’. Als je
komt mag je iemand
meenemen: een kennis,
familielid, buurvrouw, enz. Op deze
ochtend gaan we samen de onderwerpen
voor
de
komende
ouderinlopen
inventariseren.
De ouderinloop is in het ouder-kind-lokaal
van 8:30 – 9.30 uur.
Van het Peutercentrum
We zijn gestart met het
thema “Welkom Puk”.
Hierbij herhalen we de
regels van de voorschool
op een leuke manier. We
kijken hoe het speelgoed op de
voorschool geordend is.

NME Gagelsteede
Groep 3b gaat op 21 september het
programma ‘Veer en vacht’ volgen op de
kinderboerderij.
Verspreiding nieuwsbrief
Dit is de laatste papieren versie. Vanaf de
nieuwsbrief oktober wordt deze alleen
digitaal verzonden naar de bij ons
bekende email adressen. Er komen een
aantal papieren nieuwsbrieven in de hal
van de school. De nieuwsbrief is ook altijd
te vinden op onze website.
Verkeersveiligheid Bangkokdreef
In verband met de veiligheid voor alle
kinderen wordt verzocht om zo weinig
mogelijk per auto naar school te komen.
Auto’s
dienen
alleen
te
worden
geparkeerd in de parkeervakken.
Vaderactiviteiten
Op woensdag 29 augustus vanaf 19.00
uur tot uiterlijk 20.30 uur.
Vaders zijn welkom om na te denken over
/ afspraken te maken over de toekomst
van de vaderactiviteiten in dit nieuwe
schooljaar.
Daarnaast is het mogelijk om nog even
afscheid te nemen van Robin, die begin
september met zijn gezin naar ZuidAmerika vertrekt.
Nieuwe leerkrachten
In het nieuwe schooljaar ook een aantal
nieuwe gezichten:
Stephan de Ruiter was voor de vakantie
al actief en nu definitief in groep 1-2b op
maandag samen met Nathalie Verveld.
Marchje Hogeveen is de nieuwe leerkracht
in groep 3a.
In een volgende nieuwsbrief zullen ze wat
meer over zichzelf vertellen.
Waterdrinken in de klas
De groepen 3 t/m 8 gebruiken een zelf
meegebrachte waterfles. De andere
groepen hebben bekers in de klas.
Studiedagen Schooljaar 2018-2019
Alle leerlingen zijn vrij op: 18 september,
19 september, 18 oktober, 19 oktober,
7 januari, 8 januari, 4 februari, 5 februari,
29 mei, 4 juli.

