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"Nieuws", deze tweede nieuwsbrief staat in het teken van de feestmaand. Een
drukke tijd weliswaar, met volop activiteiten voor jong en oud.
Alle wetenswaardigheden staan hier voor u op een rijtje, inclusief belangrijke
data. Deze nieuwsbrief weer bewaren dus!
De verjaardag van Sinterklaas
Nog even en het is zover. Sint brengt weer een bezoek aan ons land. Natuurlijk
komt hij met z´n Pieten ook bij ons op school om zijn verjaardag te vieren.
Op woensdagmorgen 5 december om ± 8.45 uur verwelkomen wij Sinterklaas
buiten of in het speellokaal. Daarna zal hij met zijn ondeugende Pieten en de
kinderen van groep 1 t/m 4 zijn verjaardag vieren. Ouders van groep 1 t/m 4 zijn
van harte welkom dit feest in het speellokaal mee te vieren.
We zijn allemaal benieuwd wat Sinterklaas dit jaar weer voor ons in "petto"
zal hebben. Natuurlijk zorgen wij weer voor opvang van de kleintjes, die nog
niet naar school gaan, in het lokaal van juf Jeannet. Zij kunnen hier, onder
begeleiding van een ouder, heerlijk spelen.
Vanaf ± 10.15 uur brengt Sinterklaas ook een bezoekje aan deze jongsten, zodat
ook zij even lekker kunnen babbelen met de Sint en spelen met de Pieten.
Om 10.30 uur kunnen de ouders (en natuurlijk Sint en de Pieten) even
"bijkomen" van alle spanning, onder het genot van een kopje koffie.
Vervolgens, vanaf 10.45 uur, laten we de kinderen van de groepen 1 t/m 4 nog
even alleen met Sint en Pieten.
De groepen 5 t/m 8 vieren het sinterklaasfeest op de gebruikelijke wijze.
Het belooft in ieder geval weer een reuze gezellige en vooral ook spannende
morgen te worden.
Om 12.00 uur eindigt het programma voor alle groepen en kunt u uw kind
weer ophalen.
Wij wensen ouders en hun kinderen alvast een fijne sinterklaasviering toe!
Opbrengst collecte Dankdag
De collecte op dankdag voor ons eigen zendingsproject: Mpilo Foundation in
Zimbabwe, heeft precies € 174,20 opgebracht. Deze stichting maakt zich sterk
voor schoon drinkwater en elektriciteit (zonne-energie) in het dorpje Hotel
Village met 700 inwoners.

De Medezeggenschapsraad, oftewel de MR, even voorstellen
Mijn naam is Talitha Breukelman, getrouwd met Gerben en samen met onze meiden Roos
(groep 8) en Ilse (groep 4) wonen we al bijna weer 2 jaar aan het kanaal in Bergentheim. Ik
werk als coördinator wijksteunpunt bij de Saxenburgh Groep, ik zorg voor het welzijn van
de bewoners die in zorg zijn als ook voor de wijkbewoners. In april dit jaar ben ik gevraagd
of ik in de MR wilde, hier even over nagedacht te hebben, heb ik ja gezegd. Het is goed
dat de MR er is, dat je als ouder mee kan en mag denken over zaken die met de school en
het onderwijs te maken hebben. Mochten jullie als ouder iets hebben wat misschien goed
is om te bespreken in de MR laat het ons dan weten!
Een ’gezond & fruitig’ tussendoortje voor in de pauze?
U hebt het vast al wel gehoord of gelezen: De komende maanden (vanaf donderdag
15 nov. t/m 19 april 2019) hebben wij de beschikking over ’SCHOOLFRUIT’ op
De Schakel. Op maandag, donderdag en vrijdag delen wij in de ochtendpauze fruit uit.
Op het prikbord in de gang staat vermeld welk fruit op welke dag zal worden uitgereikt.
Behalve de ‘normale’ soorten, krijgen de kinderen ook de mogelijkheid te proeven
van minder bekende fruitsoorten, zoals b.v. pomelo (kruising tussen grapefruit en
pompelmoes). Daarnaast zullen de leerkrachten uitgebreid stilstaan bij bewuste &
gezonde voeding. Meer informatie treft u op de site www.euschoolfruit.nl aan.
Voor de overige dagen geldt: dinsdag zelf fruit meenemen en woensdag blijft ’Koekdag’
Veiligheid op het schoolplein
Om vervelende ongelukjes te voorkomen, gelden op het plein enkele strakke regels.
Eén daarvan is, dat er in en op het onderbouwschip alleen door jonge kinderen
(groep 1 t/m 4) mag worden gespeeld. Zo is het speeltoestel van de bovenbouw alleen
toegankelijk voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). We vragen u, als ouders/verzorgers,
ook toe te zien op naleving van deze regels!
Wist u dat ………..
Wist u dat: - wij 9 jaar geleden als één van eersten in Nederland digiborden hadden
- deze wel hun beste tijd hadden gehad en dat het tijd werd voor iets nieuws
- wij ook nu weer het nieuwste van het nieuwste kunnen laten zien
- deze nieuwe apparatuur pas sinds augustus in Nederland leverbaar was
- we het hier hebben over …., maar liefst 89 inch Ultra HD touchscreens
- het om multifunctionele versies gaan incl. ’vloerlift en Swing’
- kinderen en leerkrachten kunnen genieten van haarscherpe functionaliteit
- het oude ’fietsenhok’ voortvarend is gesloopt met hulp van handige ouders
- de nieuwe fietsenstalling annex kleuter- & tuingereedschapsberging klaar is
- er nu meer ruimte is en de nieuwe opstelling onderhoudsvriendelijk is
- de vrolijke en kleurige panelen nog volgen
- die afkomstig zijn van ongekend talent & ’graffiti-artist’ A. v/d P.
- dit project toch nog heel wat voeten in de aarde had
- de projectleiders Robert Olsman en André van den Poll zijn. Hulde!
- we afgelopen maand de inspectie van het onderwijs op bezoek hadden
- ze er maar liefst 3 dagen voor hadden uittrokken en met 2 man sterk!
- beide inspecteurs zeer tevreden waren over het onderwijs op De Schakel
- de hoge onderwijskwaliteit gewaardeerd werd met 2x ’GOED’!
- u het rapport van de inspectie kunt lezen op onze site

Wist u dat ……….. (vervolg)
Wist u dat: - er nog steeds bibliotheekboeken aanwezig zijn op De Schakel
- die ook graag uitgeleend worden aan alle kinderen
- deze zgn. wisselcollectie 2 keer per jaar wordt ’ververst’
- wij constateren dat er eigenlijk veel te weinig kinderen gebruik maken
van deze mogelijkheid om lekker boeken te lezen
- er elke dinsdagmiddag gewisseld kan worden
- het uitlenen door twee enthousiaste moeders wordt geregeld!
De kerstviering
De voorbereidingen voor de kerstviering zijn al weer in volle gang. We zoeken bij de
invulling steeds de afwisseling. De afgelopen twee jaar hebben we vieringen in de
kerk gehouden, altijd weer een bijzondere happening!
Dit jaar vieren we het kerstfeest op school.
In het kort komt het hier op neer: Alle kinderen (groepen) vieren op woensdagavond
19 december, om 19.00 uur, hun eigen kerstfeest in de klas (helaas geen plek voor
ouders, waar hebben we dat eerder gehoord ….., in het kerstverhaal?).
Alleen de kleuters (de groepen 1 en 2) wijken uit naar het speellokaal om hun
kerstfeest, in samenzijn met betreffende ouders, te vieren.
De andere groepen hebben hun viering in hun eigen lokaal. Door deze kleinschaliger
opzet, worden alle kinderen in de gelegenheid gesteld actief aan de viering bij te dragen.
Zo kan in een ’knusse’, vertrouwde sfeer ieder kind onderdeel zijn van het totale
programma. Uitgangspunt hierbij is een viering voor en door kinderen!
Tussen 18.50 en 19.00 uur inloop voor ouders en kinderen.
Samenvattend: - Datum: woensdag 19 december om 19.00 uur tot ± 20.00 uur
- Van 18.50 uur tot 19.00 uur inloop
- De kleuters vieren hun kerstfeest in het speellokaal, waarbij alleen
de betreffende ouders van harte welkom zijn (geen broertjes/zusjes).
- De overige groepen (groepen 3 t/m 8) hebben hun eigen
kerstviering in de eigen groep.
(houdt u er rekening mee, dat het kerstfeest voor de oudste
kinderen (groepen 7 en 8) tot ± 20.30 uur kan duren)
We hopen een fijne viering met elkaar te hebben.
Donderdagmorgen worden de kinderen gewoon op school verwacht, we hebben dan
een wat aangepast programma, met o.a. kerstbakjes maken. De kinderen nemen zelf
een bakje met oase, kerstversiering en een kaars mee.
Aansluitend (dus om 12.00 uur) begint voor alle kinderen de kerstvakantie.
Personeel - Teamscholing: KANJERTRAINING - Personeel
Het team van de Schakel heeft tot nu jaarlijks een studiedag kanjertraining gevolgd.
Om de kennis en kunde actueel te houden volgt er op woensdag 23 januari 2019 weer
een trainingsdag. Deze dag staat al wel op de jaarkalender als studiedag. De school zal
betreffende woensdag dus gesloten zijn.
In de Kanjertraining leert een kind hoe het positief over zichzelf en anderen kan denken.
Als een kind positiever denkt, heeft het meestal ook minder last van sociale stress. De
praktijk laat zien dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen
concentreren op school en betere leerresultaten halen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Rapporten en kijkavonden
Op vrijdag 30 november a.s. worden de kerstrapporten (groep 3 t/m 8) uitgereikt. Voor
die datum, houden we de gebruikelijke ’kijkavonden’, n.l. op dinsdag 27 november en
donderdag 29 november (ouders van de groepen 1 & 2 zijn ook van harte welkom).
We willen u hierbij uitnodigen gebruik te maken van de mogelijkheid, op één van de
genoemde avonden, een gesprek te hebben met de leerkracht(en), waarbij uw kind in de
klas zit (vult u onderstaand strookje even in?).
De schriftjes liggen weer 10 minuten voor het gesprek met de leerkracht ter inzage op
de gang, u kunt dan in alle rust het werk van uw kind inzien, om alvast een beeld van
zijn/haar verrichtingen te krijgen.
Voor de duidelijkheid, ouders van kinderen uit de groepen 1 en 2 hoeven niet 10 min.
voor de geplande spreektijd aanwezig te zijn, terwijl ouders van kinderen in de groepen
3 t/m 8 wel tien minuten voor de spreektijd verwacht worden. Natuurlijk proberen we
weer zoveel mogelijk rekening te houden met de planning voor die ouders, die kinderen
bij verschillende leerkrachten in de klas hebben.
De strookjes daarom graag z.s.m. inleveren (in ieder geval vòòr donderdag 22 nov.)!
Agenda

16 november
27 nov. + 29 nov.
30 november
5 december
7 december
19 december
20 december
7 januari
15 januari
18 januari

Groep 1/2 vrij
Spreekavonden
Uitreiking kerstrapport + Groep 1/2 vrij
Sinterklaas op school, alle kinderen om 12.00 uur vrij
Groep 1/2 vrij + VVN ’dodehoek’ groep 7/8
's Avonds om 19.00 uur Kerstviering op school
's Middags alle groepen vrij, begin kerstvakantie
Weer naar school + Luizencheck
NIO-toets groep 8
Groep 1/2 vrij

23 januari

Studiedag Kanjertraining personeel. De school is gesloten!

1 februari
15 februari
18 t/m 22 febr.
22 februari
25 februari
8 maart
13 maart

Groep 1/2 vrij
Groep 1/2 vrij
Voorjaarsvakantie
Juf Myriam jarig
Luizencheck + Juf Jeannet jarig
Groep 1/2 vrij
Biddag

_________________________________________________________________________________
Antwoordstrookje: (graag z.s.m. inleveren, maar voor 22 nov. a.s. )
Ondergetekende ........................................................... (naam)
0
0
0

Zal één van beide spreekavonden bijwonen en heeft geen voorkeur voor een dag
zal één van beide spreekavonden bijwonen en heeft voorkeur voor de
dinsdag/donderdag (1 van beide doorstrepen )
is voldoende geïnformeerd en zal derhalve geen van beide kijkavonden bijwonen
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

