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MR vergadering
Fietskeuring groep 6
Planten uitzwaaiboom groep 8
NME groep 5
NME groep 6
UCK groep 3
UCK groep 4
Schoolschaatsen groep 6
OR vergadering
Schoolschaatsen groep 6

Vanuit de MR
De
Medezeggenschapsraad heeft de
eerste
vergadering
van het schooljaar
achter de rug. Het verslag en ook het
jaarverslag is binnenkort op de website te
vinden.
MuziekRoute
De MuziekRoute is
weer begonnen.
Er
wordt
elke
maandag gezongen
met de leerlingen uit
de groepen 3, 4, 7 en
8. De leerlingen van groep 5 en 6 krijgen
onder schooltijd les in het bespelen van
een instrument.
Verkeersveiligheid
Na de herfstvakantie komen de donkere
dagen weer met rasse schreden. Om de
veiligheid van de kinderen in het verkeer
te vergroten houden we op woensdag 7
november een fietscontrole in groep 6,
waarbij de nadruk komt te liggen op de
verlichting van de fiets.
De kinderen krijgen hierover nog een
brief mee.

Trefwoord
Het Trefwoord thema voor
de maand november is
“Dromen”.
Ieder mens
schijnt te dromen, ook al is
niet
iedereen
zich
naderhand daarvan bewust. In onze nachtelijke
dromen verwerken we vooral wat we
overdag hebben meegemaakt. Het thema
dromen gaat over dromen die je overdag
kunt
hebben:
een
wensdroom
bijvoorbeeld. In de bijbel komen we
regelmatig dromen tegen die visioenen
bevatten van een nieuwe tijd. Een nieuwe
wereld waarover je met open ogen kunt
dromen. De kinderen onderzoeken hoe
wensdromen en verlangens zin en
betekenis kunnen geven aan het leven
van mensen.
Activiteitenbijdrage
Nog
niet
iedereen
heeft
de
activiteitenbijdrage betaald. 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. De Ouderraad heeft het
volgende
bankrekeningnummer: NL10
RABO 0307024954. t.n.v. De Schakel inz.
Ouderraad.

NME project Kaas maken

opgenomen. Het verhaal zonder woorden
wordt verteld met behulp van De
Toverlantaarn en live muziek.
Nieuwe leerkrachten
Na de zomervakantie zijn er een aantal
nieuwe gezichten op onze school.
Ze stellen zich voor:

Wrongel, wei, stremsel, wat is dat? Na de
les op de kinderboerderij de Gagel weten
de leerlingen van de groepen 5 en 6 het
wel!
Deze maand maken de kinderen het
magische proces mee dat melk tot kaas
omtovert. En ze leren van alles over de
koe of de geit, onze melkleveranciers.
Peutercentrum
Op het peutercentrum
ronden we in november
de laatste weken van het
thema “Hatjoe en Herfst”
af. Om in de week van 19
november te gaan starten met het thema
“Sinterklaas”. We praten met de kinderen
over
wat
er
allemaal
bij
het
Sinterklaasfeest
hoort,
bakken
we
pepernoten, doen we pietengym en
luisteren en zingen we sinterklaasliedjes.
Tot slot mogen de kinderen in de
groep hun schoen zetten!
Voor de komst van Sinterklaas maken we
voor de kinderen samen met ouders
de feestmutsen
voor
op
het
Sinterklaasfeest. Op 5 december zullen
we samen met de ouders Sinterklaas op
het plein opwachten, om later met de
kinderen hem persoonlijk een handje te
gaan geven in de gymzaal.
Daarna
vieren
we
met
alle
kinderen het feest in de groep en gaan
we naar
een
heuse
Sinterklaasvoorstelling kijken! Verdere informatie en
uitleg volgt in de nieuwsbrief.
UCK groep 3 en 4
(deze informatie is per ongeluk ook in de vorige
nieuwsbrief geplaatst)

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

Mijn
naam
is
Meester
Stephan, ik ben 30 jaar en
woon
in
het
mooie
Zaltbommel.
Na
het
studeren
van
pedagogische
wetenschappen ben ik gaan werken als docent
pedagogiek en heb ik onder andere
gewerkt
in
de
gehandicaptenzorg,
voortgezet onderwijs en als interim in het
basisonderwijs.
In mijn vrije tijd speel ik graag tennis,
lees ik graag en hou ik van schilderen.
Hier op de Schakel zult u mij tegenkomen
als leerkracht van groep 1/2B en voor de
remediering van de kleuterklassen.
Ik hoop velen van u dikwijls te zullen
ontmoeten.
Ik ben Nora El Ouezgani. Ik
ben 20 jaar en ik ben de
nieuwe onderwijsassistent op
de
maandag,
dinsdag,
donderdag en vrijdag. Ik werk
in de groepen 3 t/m 8.
Van jongs af aan heb ik al met
kinderen
willen
werken.
Ik vind het fijn om leerlingen te
begeleiden, en samen hun doelen te
bereiken. In mijn vrije tijd sport ik veel en
hou
ik
van
tekenen.
In deze nieuwsbief wil ik
mijzelf graag voorstellen:
Mijn naam is Marchje
Hogeveen uit groep 3A en
ik ben 29 jaar. Mijn
hobby’s
zijn:
dansen,
bordspelletjes, lezen en
fietsen. Ik woon samen
met mijn vriend in Leidsche Rijn.
Ik heb het erg naar mijn zin op de Schakel
en vindt het super fijn dat ik op de fiets
kan komen! Ik heb hiervoor op
verschillende scholen in groep 3 en 4
gewerkt. Ik hoop dat we samen een fijn
en leerzaam jaar zullen hebben!

