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Ouderavond!
Verkeersexamen theorie, gr 8
UCK groepen 7 en 8
NME groep 3a
MR-vergadering
Koningsspelen
uitvoering MuziekRoute
Cito eindtoets

19 apr t/m 5 mei – meivakantie
Ouderavond
Op dinsdag 2 april is er een ouderavond
op school. Het thema is ‘ouders en school
samen sterk’. Theo Mathot van Indigo
komt praten over de communicatie tussen
ouders en school. Wat zijn de rollen van
ouders en school, hoe verloopt de
communicatie en wat kan er nog beter?
De avond is voorbereid door een aantal
ouders uit de OR en een aantal
teamleden, samen met Theo Mathot.
Komt u ook? De avond start om 19.30
uur. En duurt tot uiterlijk 21.00 uur.
Verkeersexamen
De leerlingen van groep
8 hebben op donderdag
4 april het schriftelijk
verkeersexamen.
Na
dit
schriftelijk
examen volgt in mei
dan nog het praktisch examen in de wijk
Overvecht. De ouders krijgen hierover
informatie via de mail.
De Koningsspelen
Op vrijdag 12 april organiseren we de
Koningsspelen voor de groepen 1 tot en
met 8. In de ochtend zijn er spelletjes in
de diverse groepen en in de middag is het
tijd voor culturele optredens. Er is dan
een Open Podium, waarbij kinderen of
groepjes kinderen iets kunnen laten zien
of horen over hun cultuur. De optredens
zijn in de speelzaal en ouders zijn van
harte welkom om te komen kijken.
Verdere informatie over de Koningsspelen
volgt nog.

NME
Groep 3a gaat
deze maand op
bezoek bij de
kinderboerderij.
Ze gaan met
spullen uit de
leskist ‘Veer en
vacht’ aan de slag. De leerlingen zoeken
naar overeenkomsten en verschillen
tussen de dieren en zichzelf.
UCK groepen 7 en 8
De groepen 7 en 8
gaan op 8 april naar
Tivoli/Vredenburg
voor
de
muzikale
voorstelling
“Dr.
Pepper & the Crazy Groove Express”.
Deze band laat de mafste ritmes horen,
duiken de Top 40 in, houden een
muziekquiz en maken er humoristisch
theater van.
De leerkrachten zoeken nog ouders, die
die ochtend kunnen begeleiden. Graag
opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Paasviering
Donderdag 18 April is er in alle groepen
een Paaslunch. Over de verdere invulling
van deze dag ontvangt u op 15 april nog
een brief van de Paascommissie.

Trefwoord
‘Overwinnen’ is het
thema van Trefwoord in
de maand april. Met
Pasen herdenken de
christenen hoe Jezus
van Nazareth de dood
overwint. Het is het feest van de
overwinning
van gerechtigheid op
onrecht, van goed op kwaad, van liefde
op haat. De paaseieren, paastakken en
paaslammetjes verwijzen naar oeroude
voorchristelijke lentefeesten die de
overwinning en vernieuwing van het leven
symboliseren. Pasen wordt niet toevallig
gevierd op de eerste zondag na de eerste
volle maan in de lente. Het seizoen waarin
de zon aan kracht wint, de dagen lichter
en langer worden en de aarde uiteindelijk
opwarmt na de koude, donkere winter.
In dit thema onderzoeken de kinderen
wat mensen kracht kan geven om te
overwinnen.
Presentatie MuziekRoute
Het is weer zover: de eindpresentatie van
de MuziekRoute. Op 15 april zullen de
kinderen in het Stefanus theater laten
horen wat ze dit schooljaar geleerd
hebben. De ochtend begint om 9.15 uur.
In een uur laten de kinderen vol trots
horen wat ze kunnen met hun muzikale
talenten.
Nieuws van het Peutercentrum.
Deze maand start het
Peutercentrum met het
thema Lente.
Op 9 en 10 april komt de
bibliotheek aan de orde en
op 17 en 18 april is het
Paasetentje.
Voor het Peutercentrum is 11 april een
studiedag.
Ouderinloop iedere woensdag
De ouderinloop thema’s
van deze maand:
3 april is het thema
Ouders en onderwijs.
Op 10 april gaat het over
‘Armoedecoalitie’ en op 17 april komt het
SKC om te praten over huiswerkbegeleiding en mentorgesprekken.
De ouderinloop is elke woensdag in het
ouder-kind-lokaal van 8:30 – 9.30 uur.

Eindtoets groep 8
Binnenkort is het zo ver! De
Eindtoets voor groep 8 gaat
beginnen.
Op dinsdag 16 en woensdag
17 april wordt de toets
afgenomen.
Het team van de Schakel
wenst alle leerlingen van groep 8 veel
succes!
Vanuit de MR
In maart heeft de MR
onder andere vergaderd
over de mogelijkheden
om de communicatie
tussen ouders en school te verbeteren
door middel van de app Parro. Er wordt
binnenkort een proef gestart in een van
de kleutergroepen.
Lentekriebels
Tijdens de week van de Lentekriebels zijn
er tijdens de ouderinloop hele mooie
gesprekken geweest over dit thema. De
powerpoint presentatie van SKC bood
veel stof tot praten. De conclusie van de
ochtend was dat de bewustwording
belangrijk is en dat ouders dit tijdig met
hun kinderen moeten bespreken, zodat
de informatie op tijd bekend is.
Even voorstellen: Anne van der Zaag
(interim directeur)
Beste ouders/verzorgers,
In de vorige Nieuwsbrief heeft u gelezen
dat ik als interim directeur tot de
zomervakantie werkzaam zal zijn. Margot
Reukers zal namelijk nog enige tijd
afwezig zijn.

Ik ben Anne van der Zaag, getrouwd met
Sandra en in ons gezin lopen ook nog
eens drie zoons rond.
Ik woon in
Sassenheim, bekend van de tulpen en
andere bloemen, en ik mountainbike met
drie buurtvrienden
in
de duinen.
Daarnaast wonen bijna al onze vrienden
in dit dorp. Kortom, een prachtige woonen leefomgeving!
Ook ben ik lid van korfbalvereniging TOP
en tot voor kort bestuurslid met als
aandachtsgebied de jeugd. Het zelf
korfballen zit er vanwege knieproblemen
niet meer in maar ik heb hier wel mijn
positieve idee over samenwerken, mijn
doorzettingsvermogen
en
mijn
resultaatgerichtheid aan over gehouden.
Sinds enkele jaren ben ik als interim
werkzaam in het onderwijs op plekken
waar tijdelijk een andere directeur nodig
is. Soms omdat er gewoon tijd nodig is
voor het zoeken naar een vaste geschikte
directeur die voor langere tijd verbonden
blijft aan de school maar nu omdat het
vanwege het uitvallen van Margot
noodzakelijk is.
Natuurlijk is de belangrijkste taak voor
mij om samen met het team er alles aan
te doen om de kinderen een fijne tijd te
geven in een omgeving die stimulerend is
voor verdere ontwikkeling. Van mij als
persoon kunt u een open en directe
houding verwachten en daarnaast ben ik
betrokken en energiek.
In
de
eerste
weken
na
de
voorjaarsvakantie heb ik met zo veel
mogelijk
mensen
gesproken
(teamleden en ouders (OR en MR)) om
een beeld te krijgen van de school. Ik heb
hierdoor een positief beeld over de
betrokkenheid
van
ouders,
het
enthousiasme van de kinderen en de inzet
van het team.
In ieder geval vind ik het leuk en
uitdagend om dit schooljaar met de
kinderen, de ouders en het team op een

goede manier af te ronden. Heeft u
vragen dan kunt u altijd op mijn
werkdagen
(maandag,
dinsdag
en
donderdag) terecht. Ook sta ik op deze
dagen bij de deur om u van harte welkom
te heten!

