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MR vergadering
Week van het geld
schoolvoetbal groep 7 en 8
Schoolfotograaf
Stakingsdag
start Week van de Lentekriebels
OR vergadering
Schoolfotograaf
NME groep 4b

Interim-directeur
Er is gezocht naar een tijdelijke oplossing
voor de directiefunctie op De Schakel,
omdat Margot Reukers naar verwachting
nog enige tijd afwezig zal zijn. Na de
krokusvakantie gaat de heer Anne van
der Zaag de functie van interim-directeur
op De Schakel drie dagen per week
vervullen.
De
benoemingsadviescommissie en de MR hebben positief
geadviseerd op de komst van deze
ervaren
interim-directeur
in
het
onderwijs.
Week van de Lentekriebels
Op maandag 18 maart start de week van
de Lentekriebels. In deze landelijke week
zullen scholen aandacht besteden aan de
relationele en seksuele vorming. Ook de
Schakel neemt deel aan deze week en in
de groepen zullen de kinderen met deze
onderwerpen bezig zijn.

Ouderinloop
De onderwerpen voor deze maand zijn:
6 maart: ontmoeting ontbijt
13 maart: stichting leergeld
20 maart: Lentekriebels
28 maart: nog open
De ouderinloop is op woensdagmorgen in
het ouder-kind-lokaal om 8.30 uur.
Stakingsdag 15 maart
Op deze dag wordt er een landelijke
staking georganiseerd voor het gehele
onderwijs. Dit is een vervolg op de
eerdere stakingen, die tot op dit moment
niet het gewenste resultaat hebben
opgeleverd. De regering heeft ten aanzien
van de werkdruk een aantal maatregelen
genomen, maar ten aanzien van het
salaris en het hieraan gekoppelde meer
mannen voor de klas is nog onvoldoende
resultaat te zien.
Het team van de Schakel doet mee aan
deze staking en dat betekent dat er die
dag geen school is.
NME

In de hal van de school komt een
ideeënbox, waarin u vragen en/of
suggesties kunt deponeren.
Op woensdag 20 maart heeft de
ouderinloop Lentekriebels als thema.
Als u vragen heeft over de inhoud van
deze week of behoefte heeft aan meer
uitleg kunt u op woensdagmorgen 13
maart om 11 uur in het Ouder-kind lokaal
bij Henk Smits terecht.

Groepen 4b gaat
deze maand op
bezoek bij de
boer.
De
kinderen
maken
kennis
met
het
boerderijleven en de dieren op de
boerderij door het uitvoeren van
opdrachten. Al deze excursies zijn een
onderdeel van het programma Natuur en
Milieu Educatie.

Schoolfotograaf
Donderdag 14 en vrijdag 22 maart komt
de
schoolfotograaf
van
firma Koch. Er worden
portret- en
groepsfoto’s
gemaakt en na schooltijd is
er de mogelijkheid tot het
maken van
foto’s van
broertjes en zusjes!
Via de mail krijgt u een brief van Koch.
Schoolplan
Wij zijn als team bezig met de plannen
voor de komende vier jaar. Plannen
rondom thema’s als ‘gezonde school’,
‘burgerschap’ en ‘ouderbetrokkenheid’.
We vinden het belangrijk om hierover ook
met ouders in gesprek te gaan. Daarom
zullen Nathalie en Janet een aantal keer
op een donderdagochtend met een
groepje ouders in gesprek gaan over onze
ambities. De eerste bijeenkomst is
inmiddels
geweest
en
was
erg
inspirerend. Wij zullen ouders zelf vragen
om mee te doen. Maar u kunt zich
natuurlijk ook zelf aanmelden! We vinden
het belangrijk om zoveel mogelijk ouders
hierover te spreken.
Verkeersactie
In de groepen 3 t/m 5 start na de
Krokusvakantie de verkeersactie “Op
voeten en fietsen naar school”.
Deze actie heeft als doel het verminderen
van het halen en brengen met de auto. De
kinderen kunnen stickers verzamelen
voor de dagen dat ze te voet of op de fiets
naar school komen.
Schoolvoetbal
Op woensdagmiddag 13
maart
voetballen
jongens en meisjes uit
groep 7 en 8 in het
schoolvoetbalteam.
De wedstrijden zijn van
13.00 - 17.00 uur. De nummers 1 en 2
van de poule gaan door naar de halve
finale. De finale en de troostfinale volgen
daarna. De leerlingen hebben onder
leiding van Ron Krieger en Elke van Meer
al een aantal keer geoefend. Het is voor
de kinderen erg leuk als ook ouders
komen kijken en aanmoedigen.

Nieuws van het Peutercentrum.
Na de krokusvakantie
gaan we aan de slag met
de Lente: De peuters gaan
tulpen plakken, zaadjes
zaaien en schapen tellen
Muziek Route
In de krokusvakantie is er weer een
MuziekRoute ensemble week, dit keer bij
de
Cleophas/OBO
Spoorzicht.
Alle kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 zijn
dan welkom om samen een hele week
muziek te maken. Dit keer wordt er niet
alleen gebruik gemaakt van de eigen
instrumenten, maar ook van elektronische SoundLab instrumenten van het
Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam.
Van 25 februari tot 1 maart wordt er
gerepeteerd van 10.00 – 13.00 uur op
de Cleophas/OBO Spoorzicht (Teun
de Jagerdreef 1) en op vrijdag 1
maart
wordt
de
ensembleweek
afgesloten met een concertje voor
ouders, familie, vrienden en andere
belangstellenden. Doet uw kind ook
mee?
Trefwoord
In maart begint het thema
‘spreken’. Hierbij gaat het
over het oplossen van
problemen, ruzies en
conflicten.
Brandweer

De groepen 3 en 4 hebben deze maand
bezoek gehad van de brandweer. De
onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.
ontstaan/oorzaak van brand, de branddriehoek,
rookmelders,
vluchten,
voorkomen van brand, wat doet de
Brandweer, vlam in de pan, 112 bellen
etc.

