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"Nieuws", het schooljaar nadert z'n einde. Deze laatste "Nieuwsbrief" staat
weer boordevol actuele informatie over schoolzaken. Daarnaast treft u weer het
vast terugkerende rubriekje "agenda" met belangrijke data aan.
Tip: Thuis, op het prikbord, deze nieuwsbrief!
???? Wist u dat ……..
- na schooltijd, wanneer het schoolhek geopend is, er op het schoolplein
gewoon gespeeld mag worden (wel even melden bij de juf of meester)
- er dan ook altijd iemand van het personeel aanwezig is ingeval van calamiteiten
- wanneer het hek gesloten is, voor ons schoolplein verboden toegang geldt
- wanneer u in het voorbijgaan personen op ons schoolplein ziet, wij het
zeer zouden waarderen als u dat meteen even meldt (bij bestuursleden,
personeelsleden of directie)
-

we nog steeds hoofdluis-vrij zijn!
collega scholen in de regio te kampen hebben met een explosie aan luisjes
extra controle ook thuis en in de vakantie zeer noodzakelijk blijft!
luizen zich heerlijk snel ontwikkelen met aangenaam, warm weer

-

bij onze schoolbibliotheek er wekelijks, op dinsdagmiddag, geruild kan worden
kinderen ook boeken kunnen lenen om thuis te lezen
over lezen gesproken, …… er in groep 7 & 8 gelezen wordt voor de kinderjury
juf Sandra op taart moet trakteren als er meer dan 240 boeken gelezen worden
de juf op dit moment nog erg relaxed is, omdat er nog maar een paar dagen zijn
te gaan en de gestelde niet gehaald lijkt te worden
- daarom in spanning wordt afgewacht: halen ze het  of halen ze het niet  ?
- het kamp van groep 6, 7 & 8 weer geweldig heeft uitgepakt
- volop plezier en vermaak afgewisseld met educatieve programmaonderdelen de
goede mix zijn: van bonte avond tot ’Los Hoes’, van sport en spel tot Cosmos
Sterrenwacht, van fotospeurtocht tot ’Natura Docet Wonderryck’
- we vanwege het kamp, niet konden deelnemen aan ’Bankbattle’ en daarmee
andere scholen in de regio een kans op de overwinning hadden
- het watertappunt, in de hal van de school, vorig jaar is gewonnen bij ’Bankbattle’

Gymvervoer op vrijdagmiddag
Op de vrijdagmiddag maken we zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheid
om buiten te kunnen gymmen. Natuurlijk lukt dat in de winterperiode niet.
Net als voorgaande jaren heeft juf Sandra weer kunnen rekenen op een flink
aantal ouders, die de kinderen op de vrijdagmiddag naar de gymzaal konden
halen en brengen, immers vele handen maken ’licht’ werk. Hiervoor, namens
de kinderen, heel hartelijk bedankt.
Om ook in het komende schooljaar weer volwaardige gymlessen te kunnen geven,
wanneer de weersomstandigheden buitenspel verhinderen, zal zij na de zomervakantie alle ouders van groep 5 en 6 benaderen om het gymvervoer weer te
regelen, zodat de kinderen lekker in de grote gymzaal kunnen bewegen!
Afscheid groep 8
In de vorige nieuwsbrief hebt u al het een en ander kunnen lezen m.b.t. onze
groep ’achters’, de eindtoets enz. Inmiddels is de schoolscore van de eindtoets
binnen, nl. 538,5 (landelijk gemiddelde = 534,9 ), een fraaie score voor deze
groep. Aan het eind van dit schooljaar moeten we helaas afscheid van hen
nemen. Janita Eshuis, David Heerkes, Ties Kamphuis, Milan Kerkdijk, Giovanni
Mintjes, Noëlle Olsman, Jolijn Overweg, Niels van der Vaart en Hermen te
Velthuis gaan naar het Voortgezet Onderwijs. Natuurlijk nemen we op gepaste
wijze afscheid van hen op maandagavond 16 juli. Op dit feestelijke afscheid zijn
natuurlijk behalve de kinderen, ook hun ouders bijzonder welkom!
De ’grote’ schoonmaakavond (sopavond); herinnering
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aankondigden worden jaarlijks het
kleutermateriaal en de diverse ruimtes in de school onder handen genomen. Deze
gezellige sopavond staat gepland op dinsdagavond 10 juli as. vanaf 18.30 uur!
Vele handen maken ook hier licht werk. Wij zorgen uiteraard voor de koffie/thee
en hopen op uw komst te mogen rekenen (vult u ook het strookje even in?).
De schoolfotograaf op school
Op woensdagmorgen 13 juni a.s. is de schoolfotograaf op onze school.
Behalve een individuele ’reportage’ wordt er ook weer een broertjes/zusjes foto
(gezinsportret) gemaakt. Ook jongere, niet schoolgaande kinderen (en natuurlijk
ook oudere broers & zussen), worden in de gelegenheid gesteld zich te laten
vereeuwigen op de gezinsfoto. Gezien de planning voor deze morgen, worden de
gezinsfoto's meteen om 8.45 uur genomen! Kledingtip: Kleurrijke kleding  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwoordstrookje: De ’grote’ schoonmaak (graag inleveren voor vrijdag 29 juni a.s.)
Naam ouder: …………………………………………
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Ondergetekende helpt mee op dinsdagavond 10 juli
Kan helaas niet op bovengenoemde avond
Wil op een ander tijdstip best hand- en spandiensten verrichten

Vanuit de MR
We hebben tijdens de laatste vergadering onder andere gepraat over de
werkdruk in het onderwijs. Dit onderwerp is het afgelopen schooljaar
meerdere malen teruggekomen op de agenda. De MR ziet ook de toenemende
werkdruk op scholen en steunt het team bij de acties. Daarnaast is ook het
formatieplan besproken en hebben we de gezamenlijke
ledenvergadering/bedankavond gehad. De volgende vergadering is een
gezamenlijke vergadering met het bestuur. Elke twee jaar komt het punt
‘identiteit’ terug op de gezamenlijke vergadering. Zo ook dit jaar; we hebben
deze keer een expert gevraagd ons hierover te informeren en de discussie te
leiden en daarbij is ook het team van de Schakel uitgenodigd.
Op deze laatste vergadering van het schooljaar nemen we afscheid van Irma
Veneman. Zij is gedurende 7 jaar lid geweest van de MR en heeft dit altijd
met veel enthousiasme en inzet gedaan. We willen haar dan ook heel
hartelijke danken voor haar inbreng en inzet voor de MR. Haar plek in de MR
zal worden ingevuld door Talitha Breukelman. We verwelkomen haar van
harte en wensen haar veel plezier en wijsheid toe met haar nieuwe taak.
Een nieuw schooljaar 2018-2019, wat verandert er?
Geen nieuws en/of mutaties op het personele vlak, wel een verandering m.b.t.
de inzet van juf Myriam.
Tot nu toe was juf Myriam op woensdag- en donderdagmorgen werkzaam in
groep 3/4, zodat deze groep gesplitst kon worden en de kinderen konden
genieten van extra aandacht en instructie in een hele kleine groep.
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan wij dat uitbreiden. Juf Myriam zal op
woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen extra hulp bieden in groep 1/2
(tijdens de inloop), groep 3/4 (dagelijks van 9.30 – 10.30) en in groep 5/6 (het
laatste uur van de morgen).
Met deze extra inzet willen we experimenteren, om de verschillende groepen
een deel van de ochtend te splitsen. Daarmee hopen we een extra
kwaliteitsimpuls te geven aan ons onderwijs, waar de kinderen uiteindelijk
maximaal van kunnen profiteren. Na een half jaar (rond kerst) zullen we één
en ander evalueren.
Voor het overige blijft alles bij het oude en ..... vertrouwde!
Website www.deschakelbeerzerveld.nl de moeite waard
Velen bezoeken met grote regelmaat onze website. U ook? Naast foto’s en
actualiteiten, is er van alles te beleven! Even toevoegen aan uw ’Favorieten’!
Oversteekrooster september 2018 t/m december 2018
Het oversteekrooster voor de 2e helft van 2017 (vanaf september) is in
voorbereiding. Voor eventuele wensen kunt u contact opnemen met
Marieke Oort. Omstreeks eind juni zal het nieuwe brigadierrooster klaar zijn en
zullen wij zorgen voor de verspreiding.
Noteert u de data van uw brigadierbeurt ook weer even in uw agenda?

Schoolgids & Jaarkalender!
Nog voor de zomervakantie willen we u weer een vernieuwde bijlage van de
schoolgids uitreiken. Immers, onze schoolgids bestaat uit 2 gedeelten. Een
algemeen deel (wordt éénmalig verstrekt) en een actueel deel. Het actuele deel
wordt jaarlijks ’ververst’ en is uiteraard weer helemaal up-to-date. Leest u onze
gids gerust kritisch door, uw op- of aanmerkingen zijn welkom voor de volgende
editie. Daarnaast is ook de praktische ’Schakel’-kalender weer beschikbaar,
waarin belangrijke data en vakanties zijn opgenomen.
Agenda
1
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7
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25 t/m 27 juni
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juli
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juli
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juli
18
juli
20
juli
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sept.

Groep 1/2 vrij
Afsluiting Waterweek
Schoolfotograaf portret- en gezinsfoto’s
Groep 1/2 vrij
Schoolreis groep 3 t/m 5 Attractiepark Drouwenerzand
Juf Sandra jarig
Schakelvakantie
Sportdag groep 1 t/m 4
Groep 1/2 vrij
Sopavond (alle groepen)
Groep 8 maakt kennis met het Vechtdal College
Schoolreis groep 1 en 2 naar de ’Flierefluiter’ in Raalte
Groep 1/2 vrij + ’Open Podium’
EHBO Examen groep 8
Afscheidsavond groep 8 met hun ouders en met het team
’Juffenochtend’ groep 1/2
Afscheid groep 8 van alle kinderen van de school
Start zomervakantie om 12.00 uur
Om 8.45 uur start 1e schooldag van het nieuwe schooljaar

Nieuwe cursusjaar 2018-2019
We beginnen het nieuwe schooljaar op maandag 3 september om 8.45 uur.
U kunt dan, evenals dit jaar, weer een heleboel "nieuws" en onderwijskundige
vernieuwingen van ons verwachten

Alvast een heel fijne vakantie gewenst!

