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’Nieuws’, ook dit nieuwe schooljaar houden we u weer op de hoogte middels
deze "Nieuwsbrief". Behalve een nieuw ’kopje’, geven we deze jaargang ook
een nieuw gekleurd ’jasje’ mee. Naast actuele informatie over schoolzaken,
treft u ook het vast terugkerende rubriekje ’agenda’, met belangrijke data, aan.
Deze nieuwsbrief bewaren dus!
Herfsttocht
Vrijdag 19 oktober houden we onze traditionele en bovenal gezellige herfsttocht. Het
programma ziet er dit jaar als volgt uit:
- Groep 1 t/m 4: 's Morgens verzamelt groep 3/4 om 9.00 uur in het bos in Beerze
(de kinderen worden door hun ouders gebracht).
Deze leerlingen maken vervolgens een gezellige natuurtocht (gezien
het jaargetijde kan het dragen van laarzen wenselijk zijn).
Rond 10.45 uur verwachten we hen weer terug op school.
Groep 1/2 gaat om 10.00 uur naar het bos in Beerze voor een natuurwandeling. Na afloop wacht een ieder nog een smakelijke verrassing
op school. Om 12.00 uur kunt u uw kind weer op school ophalen.
's Middags zijn de kinderen vrij en begint de herfstvakantie.
- Groep 5 t/m 8: 's Morgens is er gewoon school. De kinderen in de hogere groepen
zullen zich mogelijk al wat gaan voorbereiden op het middagthema.
Aansluitend wacht ook de oudere kinderen een ’smakelijk’
voorproefje, wel zelf een lunchpakketje meenemen, want de
kinderen blijven over op school.
's Middags is er een GPS-tocht rondom de camping De Klashorst in
Diffelen.
Wij zorgen in elk geval voor vervoer heen en terug.
Om ± 15.15 uur hopen we weer op school te zijn, en dan is het ook
voor de oudere kinderen herfstvakantie!
De grote schoonmaak
We kijken met veel plezier en grote voldoening terug op onze ’sopavond’ van 10 juli j.l.
We hebben het als team bijzonder ondersteunend en erg gezellig gevonden, dat er zoveel
handen waren die uit de mouwen werden gestoken!
We zijn dan ook met veel plezier in onze schone, opgeruimde school begonnen!
Bedankt voor al die helpende handen!

Buitengewoon verlof op de Schakel
Afgelopen jaren hebben we de regels voor buitengewoon verlof (= verlof buiten de vakanties)
aanmerkelijk moeten aanscherpen. Het betreft hier vooral de aanvragen voor extra vakantieverlof.
De leerplichtambtenaar ziet streng toe op naleving van de leerplichtwet. In geval de school
verlof verleent op onwettige grondslag, blijkt ook de school hiervoor aansprakelijk gesteld te
kunnen worden, met alle gevolgen van dien.
U begrijpt, dat wij aanvragen voor buitengewoon vakantieverlof nog slechts in uitzonderlijke
gevallen kunnen honoreren! Voor inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag naar onze
schoolgids (algemeen deel) blz. 28 en naar www.leerplicht.net.
Zendingsproject 2018-2019

Vorig schooljaar mochten we €750,00 overmaken naar Stichting
Philadelphia Namibië. Namens de kinderen in Namibië hartelijk bedankt!
Dit jaar ondersteunen we met ons zendingsgeld de Mpilo Foundation.
Dit is een stichting die zorgt voor schoon drinkwater en
elektriciteit door middel van zonne-energie in Zimbabwe. Hierbij
ondersteunen we dit jaar met name het dorpje Hotel Village. Dit is
een dorpje met ongeveer 700 inwoners. Er is geen elektriciteit en
drinkwater. De Mpilo Foundation wil in dit dorp zorgen voor een goede
waterput, waar niet alleen de dorpelingen, maar ook bewoners uit
nabijgelegen dorpen water kunnen halen. We hopen ook dit jaar weer
een mooi bedrag op te halen, waardoor het leven van de mensen in
Hotel Village, en vooral ook voor de kinderen een stukje beter wordt.
Sparen jullie allemaal weer mee? Op maandag kan je je geld meenemen.
Wilt u meer weten over de stichting, kijk dan op
www.mpilofoundation.com

Verkeersbrigadiers en ouders opgelet!
Onze eigen oversteekbrigade staat gelukkig ook dit jaar weer borg voor optimale veiligheid
tijdens het oversteken. Vanwege het grote belang, de verkeersveiligheid van uw kind is immers
een zaak van ons allemaal, komt dit onderwerp met regelmaat in de nieuwsbrief ter sprake.
Gelukkig volgen zowel kinderen als ouders de aanwijzingen van de brigadiers goed op,
houden zo! Natuurlijk is het ook zaak om ook alle betrokkenen ’scherp’ te houden. Het
oversteken is in de klassen ook regelmatig onderwerp van gesprek. Daarom houden we af en
toe een oversteekoefening met alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8.
Wellicht ten overvloede volgen hieronder nog de belangrijkste aandachtspuntjes.
- Op het schoolplein en op het pad naar het hek en de straat mag niet gefietst (of gestept)
worden. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor de ouders (u weet wel; een
goed voorbeeld, doet goed volgen!).
- De verkeersbrigadiers geven een teken, waarna lopend en haaks overgestoken moet
worden (dus niet halverwege op straat opstappen).
Natuurlijk volgen ook de ouders de aanwijzingen van de brigadiers op.
Enkele aandachtspuntjes voor de verkeersbrigadiers zelf;
- Houd het verkeer niet langer op, dan noodzakelijk is! Laat zoveel mogelijk groepjes
ouders en kinderen oversteken en maak de weg weer vrij totdat er een nieuw groepje
overstekenden klaar staat.
- Houd het stopbord duidelijk omhoog en houd het verkeer goed in de gaten. Stopt men ook
daadwerkelijk voor uw stopteken? Pas daarna geeft u het signaal om over te steken!
Het is al diverse keren gebeurd, dat automobilisten het stopteken negeren en doorrijden.
’LEVENS’-GEVAARLIJK!! Wees daarom steeds alert en geef in geval van doorrijden,
kenteken, automerk en -kleur door aan de directie. Wij zorgen ervoor, dat betreffende
automobilist een ’stevig’ proces-verbaal tegemoet kan zien.
- Bij slecht weer/zicht zijn er voor de brigadiers lampjes beschikbaar voor extra
zichtbaarheid (zie emmer met ‘stopborden’)

Jeugdsportfonds Ommen
Vindt u ook dat ieder kind de kans moet krijgen om te kunnen sporten? De gemeente Ommen
wel! Dit kan via Jeugdsportfonds Ommen. Het fonds heeft als doel om kinderen (4 t/m 17 jaar)
van financieel minder draagkrachtige ouder(s)/verzorger(s) de kans te geven om te gaan
sporten. De bijdrage is maximaal € 225,-- per kind. Een volledig overzicht van de spelregels
staat op http://www.ommenkids.nl/page/2/jeugdsportfonds-ommen.
De ouderbijdrage
Vrijwel alle scholen vragen de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage.
De gelden komen de kinderen direct ten goede, allerlei bijzondere activiteiten worden hiervan
bekostigd, van herfsttocht tot schoolreisjes, kortom te veel om op te noemen.
Binnenkort ontvangt u een schrijven, met o.a. het Reglement Ouderbijdrage.
Vervolgens vragen wij u uw ouderbijdrage zo spoedig mogelijk over te maken (mits u
natuurlijk akkoord gaat met het reglement)!
Overblijven ……… en zo
De overblijfmogelijkheid is een voorziening in de middagpauze voor die ouders, die op dat
moment niet in de gelegenheid zijn om hun kind(eren) zelf thuis op te vangen.
Zoals u weet verzorgen de leerkrachten op onze school zelf het overblijven. Zij doen dit op
vrijwillige basis, in het belang van uw kind(eren). Hiermee is de continuïteit, de orde en rust
gewaarborgd. Wel zo’n veilig idee, vindt u niet?
Nu merken wij wel, dat het aantal overblijvers aanzienlijk is! We zitten vrijwel alle dagen met
2 volle klassen overblijvers. We vragen u daarom vriendelijk alleen gebruik te maken van de
overblijfmogelijkheid als het niet anders kan.
Daarnaast signaleren de betreffende leerkrachten, dat de betaling (€ 1,25 per keer) niet altijd
adequaat verloopt. Het blijkt dat enkele ouders met regelmaat achteraf betalen. Dit levert een
onnodige administratieve heisa op. Wij vragen u daarom dringend contante betaling per
overblijfbeurt of tijdig (dus vooraf) een zgn. strippenkaart te kopen!
???? Wist u dat ……..
- er op 2 oktober een fietsenkeuring is gehouden. Gezien het jaargetijde letten we
vooral ook op de verlichting. We gaan natuurlijk voor 100% met ’OK’ keuring!
-

we inmiddels veiligheidshesjes hebben uitgereikt aan alle fietsende kinderen van de school
deze hesjes tijdens de herfst- en winterperiode verplicht moeten worden gedragen
de hesjes in het voorjaar weer moeten worden ingeleverd
deze hesjes een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en zichtbaarheid

-

juf Myriam tegenwoordig multi inzetbaar is?
zij op woensdag-, donderdag en vrijdagochtend ondersteuning biedt in de groepen 1 t/m 6
de kinderen daar direct van profiteren, omdat ze in de kleine groep extra uitleg en
begeleiding krijgen
de andere juffen hier ook van profiteren, bij hen daalt hierdoor de werkdruk

-

meester Elferink op maandag ’levensloopverlof’ heeft en dat juf Marja hem dan vervangt
juf Fenna daarom iedere maandag in groep 5 en 6 de lessen verzorgt

-

de onderbouwleerlingen (groep 1 t/m 4) het gebouw binnenkomen én verlaten via de
achteringang

-

de inspectie van het onderwijs de afgelopen weken onze school heeft doorgelicht
zij positief verrast was vanwege de onderwijskwaliteit, differentiatie en hoge leeropbrengsten
op De Schakel. Kortom: De leraren leveren goed onderwijs!
het met de veiligheid ook goed gesteld is: ‘De Schakel is een veilige school, waar kinderen met
plezier naar school gaan en waar niet (of nauwelijks) gepest wordt!’ aldus de inspectie.

-

Kinderpostzegelactie
De kinderpostzegelactie voor kinderen, door kinderen, met als thema ’Een goed thuis voor ieder
kind’, is op woensdag 28 september van start gegaan. De opbrengst komt ten goede aan
kinderprojecten over de hele wereld! De oudste kinderen van onze school (groep 7 & 8) hebben
maar liefst 216 bestellingen voor het goede doel mogen opnemen. Wout te V. bleek onze
TOP verkoper te zijn met 48 bestellingen, daarvoor HULDE!
Even voorstellen
Dag allemaal, ik ben Heidi Jaspers en ben 17 jaar oud, ik woon in
Mariënberg. Ik ga naar het Vechtdal College in Ommen en ik doe de
opleiding MBO 2, in mijn opleiding loop ik voornamelijk veel stage.
De opleiding is heel erg gericht naar mij zelf om te kijken naar wat ik later
wil worden. Ik loop stage bij de Schakel omdat mij dat heel erg leuk lijkt
en om te zien wat juf zijn echt in houdt. En wat je daarmee allemaal kunt
doen. Mijn hobby is voetbal, ik voetbal bij VV Mariënberg vrouwen 1.
Hier even een foto van mij hoe ik er uit zie. Groetjes Heidi!
Al geruime tijd geen ’Schakelluizen’, maar we blijven alert!
U hebt het wellicht gelezen en misschien ook wel gehoord? Na
vakanties worden op tal van scholen luisjes aangetroffen. Het is
daarom van het grootste belang dat na vakanties alle kinderen weer
even gecontroleerd worden. De data voor de luizencontrole staan
vermeld in onze kalender. De controles vinden plaats op de
maandagmorgen, dus dan graag geen gel e.d. gebruiken!
Hoewel onschuldig, toch vervelend en heel lastig te bestrijden (luizen
raken resistent voor verschillende bestrijdingsmiddelen).
Wees daarom alert! Controleer uw kind(eren) thuis ook regelmatig op
luisjes en neten. Twijfelt u of komt u de ”kleine onrustverstoorders”
tegen, neem dan altijd even contact op met de leerkracht.
Dankdag
Woensdag 7 november a.s. is het dankdag. Het thema is op het moment dat deze nieuwsbrief
verschijnt nog niet bekend. De dienst wordt gehouden, in samenwerking met de Hoekstee in
de Sionskerk in Mariënberg. Aanvang 8.45 uur.
Voor kinderen jonger dan 4 jaar is een mogelijkheid voor oppas geregeld in één van de
vertrekken achter de kerk. Na afloop van de dienst gaan we gewoon naar school. De ouders
van de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 kunnen hun kind om 9.30 uur -bij de kerk ophalen en
naar school brengen. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan in beginsel op de fiets.
Ouders zijn uiteraard ook van harte welkom, deze dienst bij te wonen

Agenda
12 oktober
19 oktober
22 t/m 26 okt.
29 oktober
2 november
7 november
10 november
16 november

Groep 1/2 vrij
Herfsttocht
Herfstvakantie
Luizencheck
Groep 1/2 vrij
Dankdag
Juf Fenna jarig
Groep 1/2 vrij

27 november Rapporten spreekavonden
29 november Rapporten spreekavonden
30 november Groep 1/2 vrij
30 november Kerstrapporten mee
5 december Sinterklaas op De Schakel
78 december Groep 1/2 vrij
19 december Kerstviering
21 dec. t/m 4 jan. Kerstvakantie

