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Dag van de leraar 5 oktober
Op deze dag worden de leraren in het
zonnetje gezet: elke dag zorgen ze weer
voor interessante lessen voor uw
kind/kinderen en daar zijn we trots op.
UCK groep 3 en 4
Deze maand gaan de leerlingen van de
groepen 3 en 4 naar een voorstelling van
het UCK Kunstmenu in theater Stefanus.
De voorstelling “Ko met de vlo” is een
verhaal over een aandoenlijke zwerfhond
die in een liefdevol gezin wordt
opgenomen. Het verhaal zonder woorden
wordt verteld met behulp van De
Toverlantaarn en live muziek.
Ouderinloopochtend
Iedere woensdagochtend is er van 8:30
uur tot
9:30
uur een
informatiebijeenkomst
voor
ouders.
De
onderwerpen voor de bijeenkomsten voor
dit schooljaar worden door moeders
bedacht. Alle moeders zijn iedere
woensdagochtend welkom in het ouderkind-lokaal. Ook als u nog niet eerder
geweest bent!
Trefwoord
Het eerste thema
van Trefwoord in
oktober is ‘Pakken’. In dit thema worden
de kinderen zich bewust van de
menselijke neiging om zich dingen toe te
eigenen. Ze worden uitgedaagd vragen te
stellen naar de betekenis van bezit en
naar de manier waarop de mens iets tot
zijn eigendom maakt. In de tweede helft
is het thema ‘Verfraaien’.

Muziekroute
De muzieklessen gaan weer van start
gegaan. Deze worden iedere maandag
gegeven door muziekdocenten van het
UCK. Leerlingen in de groepen 3, 4 ,7 en
8 krijgen zangles en de leerlingen in de
groepen 5 en 6 krijgen instrument les. In
de loop van het schooljaar zullen
uitvoeringen in de school en in de wijk
gegeven worden. Voor leerlingen van
groep
6-7-8
is
zijn
er
gratis
instrumentlessen na schooltijd. Ouders
van deze leerlingen hebben hierover een
mail ontvangen.

Vanuit de MR
20 september was de eerste vergadering
van de medezeggenschapsraad van dit
seizoen. Een bijzonder vergadering want
we hebben afscheid genomen van onze
voorzitter Arjen Bezemer, die zo’n 7 jaar
de MR geleid heeft. We danken hem voor
de inzet en zullen zijn inzet missen.
Mohammed Bodra is zijn opvolger. Hennie
Aukema is in roulatie met Henk Smits de
nieuwe voorzitter. We hebben een
planning
voor
onze
vergaderingen
gemaakt. Mocht u vragen hebben over de
gang van zaken op school, dan kunt u
altijd
één
van
ons
aanspreken. Voor vragen
kunt U natuurlijk ook
mailen naar:
mr@cbs-de-schakel.nl

ANWB Streetwise komt deze maand
op bezoek!!
Ook de school voelt zich verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw
kind.
Daarom
hebben
wij
ANWB
Streetwise uitgenodigd om op 11 oktober
naar onze school te komen. Streetwise is
een praktisch, maar ook leuk, leerzaam
en uitdagend verkeers-programma voor
alle leerlingen van de basisschool.
Professionele instructeurs komen een dag
naar
de
school
en
geven
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal
ontwikkelde lesmaterialen zoals electronische
rijlesauto´s,
zebrapaden,
verkeerslichten, opblaasbare auto's en
een fietsparcours wordt de praktijk zo
veel mogelijk nagebootst.

De vier onderdelen zijn:
-Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een
speelse introductie op gevaarherkenning,
herkennen van verkeersgeluiden, veilig
oversteken, gebruik van autogordel en
autostoeltje.
-Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere
behandeling van gevaarherkenning, veilig
oversteken en de noodzaak van gebruik
van de autogordel in een autostoeltje.
-Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed
van reactiesnelheid, inschatten van de
remweg van een auto en het juiste
gebruik van een veiligheidsgordel.
-Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’:
Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk
gaat? Klik dan op onderstaande link en
bekijk het filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een
leerzame en vooral gezellige dag van
maken!!
Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober starten wij de
kinderboekenweek.
Het
thema
is
“Vriendschap – kom erbij”. Kinderboeken
die over dit thema gaan zullen in deze
twee weken centraal staan.

NME groep 7
Op vrijdag 10 oktober
gaat groep 7 naar de
kinderboerderij
De
Gagel.
Zij
gaan
ervaren welke zorg
de dieren daar nodig
hebben en ze gaan meehelpen op de
boerderij: vegen, mesten, opstrooien en
voeren.
Op deze manier komen de leerlingen in
aanraking met de verantwoordelijkheden
die wij als mensen hebben voor de
(huis)dieren.
Activiteitenbijdrage
Namens de Ouderraad wordt u verzocht
vóór 1 november a.s. de activiteitenbijdrage te betalen. De Ouderraad heeft
het volgende
bankrekeningnummer:
NL10 RABO 0307024954
t.n.v. De Schakel inz. Ouderraad:
activiteitenbijdrage 2018-2019
en de
naam/namen van uw kind(eren).
Indien uw kind een geldige U-pas heeft
dan kan hiervan een kopie worden
ingeleverd op school. Wij kunnen daarna
de activiteitenbijdrage aanvragen bij de
gemeente. U kunt de U-pas aanleveren bij
Hennie Aukema.
Kunstlessen UCK
Het Utrechts Centrum voor de Kunsten
(UCK) zal dit jaar bij ons op school
kunstlessen geven.
Voor groepen 1 en 1/2 zang en bewegen,
voor groepen 3 en 4 circuslessen en voor
groepen 5 en 6 theaterlessen.
Ook na schooltijd kan uw zoon of dochter
muziek- en danslessen volgen in
wijkcentrum Zimihc theater Stefanus.
Deze week starten gratis proeflessen en
vanaf 2 en 3 oktober de lessen.
Kijk op www.uck.nl/overvecht voor meer
informatie
Stagiaires
De stagiaires van de Marnix Academie
zijn: Raquel van Vliet in gr.1/2c, Maud
van Wingerden in gr.4a, Claire
Koppenjan in gr. 7/8 en Renata Elias in
gr. 7.
We hebben 3 MBO stagiaires dit jaar:
Anissa YaYa, 2e jaars. Zij loopt stage in
gr. 3b. Betül Danismaz, 3e jaars. Zij
loopt stage in gr. 1/2b. Aleyna Sari, 2e
jaars en loopt stage in groep 1/2a.

