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Agenda januari 2019
14
UCK groep 1 en 2
16
Begin Vreedzame schoolweek
17
Verkiezingen kinderraad
19
Atletiek groep 6 en 6/7
23
Nationale voorleesdagen
25
Atletiek groep 6
26
Klusdag vaders en kinderen
28
UCK groep 5 en 6
Inloopochtenden
09-01-2019 De Brede school.
16-01-2019 Ouders en school samen
sterk / Hoe werkt het basisonderwijs in
Nederland.
23-01-2019 Mediaopvoeding.
30-01-2019 Recht van spreken.
06-02-2019 Kind Spel Ruimte.
Een gelukkig 2019
Het team van CBS De Schakel wenst u
een gezond en gelukkig nieuwjaar.
Gezamenlijke OR-MR-bijeenkomst
Woensdag 16 januari a.s. was er een
gezamenlijke bijeenkomst van de MR en
de OR gepland. Door een cursus van de
MR kan deze niet doorgaan. Er zal een
ander moment gezocht worden.
Klusdag vaders en kinderen
Op zaterdag 26 januari organiseren we
onze jaarlijkse vader-kind-klus-dag vanaf
14.00 uur. We werken samen aan allerlei
soorten bouwwerken van hout. Alle
vaders zijn welkom. Briefjes met meer
info worden in de week ervoor uitgedeeld.

Schoolatletiek
De kinderen van groep 6 nemen deel aan
de jaarlijkse schoolatletiek wedstrijden op
vrijdag 25 januari.
Deze worden
gehouden in de sporthal Zuilen. Voor de
groep 6 zijn de wedstrijden in de ochtend
van 9.30 tot 12.00 uur. Voor het vervoer
van de kinderen naar de sporthal doen we
een beroep op de ouders. Zij kunnen zich
aanmelden bij de leerkracht van de
groep.
Vreedzame school week
Woensdag 16 tot en met
woensdag 22 januari is er
een Vreedzame school week
op school. Er worden deze
week
extra
Vreedzame
schoollessen gegeven en we gaan nog
meer laten ‘zien’ dat we een Vreedzame
school zijn.
Deze periode staat Blok 4 “We hebben
hart voor elkaar” centraal. Dit blok gaat
over gevoelens. De kinderen leren hun
gevoelens te benoemen en zich in de
gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om
conflicten positief op te lossen.
Donderdag 17 januari zijn er echte
verkiezingen in de school! De nieuwe
kinderraad wordt gekozen door leerlingen
uit de groepen 3 tot en met 8.
Onze directeur
Margot Reukers is nog steeds niet
hersteld. Vanaf deze plaats wensen wij
haar beterschap.
Uw vragen kunt u aan Janet Klein en
Nathalie Verveld stellen.

Voorstellingen UCK
De leerlingen van de groepen 1 en 2
hebben op 14 januari een voorstelling op
school. Ze gaan kijken naar de
voorstelling ‘Piratenprinses’. Hierin wordt
gezongen en gerapt onder begeleiding
van keyboard en ukelele. In het verhaal
wil Penny de prinses een stoere piraat
worden. Als ze hem tegenkomt blijkt hij
een liedjeszanger te willen worden. Dan
ruilen ze voor één dag!
Groep 5 en 6 gaan op 28 januari naar de
Stefanus voor de voorstelling ‘De Mier’.
De Mier is een muzikale vertelvoorstelling
gebaseerd op het boek ‘Het vertrek van
de mier’ van Toon Tellegen. Met gebruik
van een projectiescherm en onder
begeleiding van live muziek wordt een
verhaal tot leven gebracht, waarin
eerlijkheid en moed centraal staan.
Trefwoord
In de eerste maand van het
nieuwe jaar is het thema
‘Leren’. Leren is belangrijk
in
onze
samenleving.
Kinderen
zijn
langdurig
verplicht in de schoolbanken te zitten en
ook volwassenen ontkomen niet aan
bijscholing.
De
samenleving
eist
diploma’s en certificaten en geeft heel
veel geld uit aan onderwijs. De
veranderende wereld om ons heen en de
vernieuwende technieken dwingen ons
om bij te blijven. En de ervaringen met
projecten in ontwikkelingsgebieden laten
zien
dat
onderwijs
een
cruciale
voorwaarde is voor vergroting van sociale
gelijkheid,
vrijheid,
democratie
en
welvaart.
In dit thema stellen de kinderen de vraag
wat het betekent dat de mens kan leren
en hoe dit kan bijdragen aan zijn
ontplooiing tot een gelukkiger en
vollediger mens in relatie tot zichzelf en
anderen.
Vanuit de MR
13 december heeft de MR
vergaderd. Mocht u vragen
of opmerkingen hebben
over de school, mail ons
(mr@cbs-de-schakel.nl) of spreek ons
aan.

Nieuws van het Peutercentrum
In januari
werken
we
in het Peutercentrum met
het thema winter. We
praten met de kinderen
over het verschil tussen
warm en koud en over wat
er bij de winter hoort. En we onderzoeken
smeltende ijsblokjes.
Vanuit de vreedzame methode oefenen
en praten we met de kinderen over hoe je
een ruzie oplost en hoe je samen kan
delen.
Van 23 januari tot 1 februari zijn de
Nationale Voorleesdagen. In de groep
Winnie de Poeh starten we woensdag 23
januari met het jaarlijkse voorleesontbijt.
Op 24 januari is het ontbijt in de
groep Knorretje.
Inloopochtenden
Vanaf januari is er iedere woensdagochtend weer een inloopochtend.
Fatiha Benazzi zal deze ochtenden
gaan organiseren. In de agenda van deze
nieuwsbrief staan de onderwerpen.
Komt U ook? De koffie en thee staan dan
klaar in het Ouder Kind Lokaal.
Activiteiten in december
We hebben in de maand december een
aantal mooie momenten met elkaar
beleefd: Sint en Kerstviering en de
inzameling voor de Voedselbank in
Overvecht.
Foto’s van deze activiteiten zijn te vinden
op de website. Namens alle kinderen
bedankt het team de vele ouders die zich
hebben ingezet voor de organisatie en
uitvoering van deze gezellige feesten.

