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De Schakel in ontwikkeling

Actief leren!

2018
Beste ouders, allereerst voor iedereen de beste wensen voor 2018.
Hopelijk een jaar vol goede gezondheid en leerplezier.
De eerste week is rustig gestart maar vanaf volgende week staat er van alles op het
programma. Wij zullen vanaf maandag 15 januari starten met de cito toetsen in de klas. Dit
proberen we zoveel mogelijk in de ochtenden te plannen en te verspreiden over een aantal
dagen/weken. Met deze toetsen meten we de leervorderingen van uw kind(eren). Als deze
ingevoerd zijn begin februari kunt u zelf de resultaten bekijken in het ouderportaal van
Parnassys. Bij de rapporten zullen ook de grafieken meegegeven worden. Deze worden
samen met u en uw kind besproken tijdens de voortgangsgesprekken op donderdag 15
februari of dinsdag 20 februari, ‘s middags van 15.30 - 17.30 of 18.30 - 20.30/21.00. U
ontvangt op 29 januari een brief via de mail waarin u aan kunt geven welk(e)
dagdeel/dagdelen het beste schikken. Dit kunt u aangeven tot 7 februari. Daarna zullen wij
een planning maken die dan z.s.m. met u wordt gedeeld.
Stroom
Misschien heeft uw kind het verteld maar deze week is de stroom er een aantal keren uit
geknald. Inmiddels staat er een afspraak gepland om dit probleem te verhelpen.
Activiteitenladder
Voor de vakantie heb ik een gesprek gehad met de sportcoach die bij ons de gymlessen
verzorgd. In Roelofarendsveen en Oude Wetering wordt er altijd per maand een
activiteitenladder verspreid, kinderen kunnen deelnemen naschoolse activiteiten. Vanaf nu
zullen wij deze activiteitenladder ook met jullie delen. We proberen hier ook activiteiten in
Leimuiden op te zetten.
Kristel van Goozen
IKL
Beste ouders,
Op 5 september j.l. heeft u de ouderavond over het IKL bezocht. Ook heeft u meegedacht
over een aantal thema’s. We hadden u toegezegd u te informeren over onze
vervolgstappen.
Inmiddels zijn er diverse werkgroepen aan de slag, o.a. met uw suggesties. Ook hebben we
een gezamenlijke bijeenkomst met ouders van alle medezeggenschapsraden van de scholen
en oudercommissies van SamenEen en Snoopy georganiseerd. En nog zeer onlangs hebben

we samen met de gemeente een informatieve avond voor alle bewoners van Leimuiden
georganiseerd, over de inhoud van het IKL, over scenario’s mbt de verkeerssituatie en over
het ontwerp van het gebouw.
Op 6 maart a.s. zullen we een tweede informatieavond voor u, alle ouders van de
(toekomstige) kinderen van het IKL, organiseren en u informeren over de voortgang van
werkgroepen en de stand van zaken. Ook zullen we u weer vragen mee te denken en
suggesties aan de hand te doen. Tegen die tijd ontvangt u via uw kind een uitnodiging.
Inmiddels is er ook een website waar u altijd het laatste nieuws van het IKL kunt lezen.
www.ikcl.nl. U vindt daar ook een verslag van de ouderavond van 5 september j.l.
Hopelijk mogen we ook in 2018 op uw waardevolle inbreng bij het ‘bouwen' aan ons IKL
rekenen!
Met hartelijke groet,
Anne, Jose, Ger, Angelique, Kristel, Jolanda en Job.

Trefwoord:
Week 2 t/m 4 (8 t/m 26 januari): Contact
Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de
ontmoeting met de ander.
Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10);
Genezing van een verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas
17); De blindgeborene (Johannes 9); De Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).
Scholenzondag

11 februari 2018 10.30 u.: ‘Verborgen schat’

Op zondag 11 februari as. hopen wij weer een scholenzondag te houden in samenwerking
met de PCbasisschool ‘De Schakel’.
De scholenzondag heeft deze keer net als 4 jaar geleden een bijzonder karakter: het is een
zondagse voorstelling voor jong en oud, verzorgd door Matthijs Vlaardingerbroek.
Wij kennen Matthijs al: bij de opening van ‘De Ontmoeting’ februari 2013 verzorgde hij voor
alle drie de basisscholen van ons dorp een prachtige voorstelling met als thema: ‘Van kikker
tot prins’; ook was hij zondag 26 januari 2014 bij ons in de kerk met zijn voorstelling ‘Te gek
voor woorden…’ over generaal Naäman die mocht leren te vertrouwen op het Woord van
God. De kinderen genoten en de volwassenen niet minder
Matthijs Vlaardingerbroek is als missionair werker actief in Den Haag en is ook heel creatief
actief in kinderwerk. Voor de voorstelling worden de kinderen en de ouders van alle drie de
basisscholen van ons dorp uitgenodigd.

Het thema van de voorstelling zondag 11 februari is: ‘Verborgen schat’, n.a.v. de ontmoeting
tussen Jezus en Zacheüs. Het is de laatst ontwikkelde voorstelling, het belooft iets heel
moois te worden.
Zelf open ik met een welkomstwoord, en daarna neemt Matthijs Vlaardingerbroek het over.
Vanwege het bijzondere karakter van deze voorstelling, waarbij er hopelijk ook veel
kinderen en volwassenen van buiten onze gemeente zullen komen, die niet gewend zijn aan
09.30 u. op zondagochtend, gaat de zaal van de Ontmoeting open om 10.00 u. en begint de
voorstelling om 10.30 u..
Na de voorstelling is er koffie en fris in de Ontmoeting. Mis deze mooie voorstelling niet!
Bieb op school
Deze week hebben de kinderen die nog geen pasje hadden een pasje en brief meegekregen.
Deze vrijdag mogen de kinderen dan voor het eerst de nieuwe bibliotheek in. Ze moeten het
pasje wel meenemen. De link zal spoedig actief zijn op de schoolsite.
Nieuwe leerlingen
Kaidy Roos is na de kerstvakantie gestart in groep 1/2 . Heel veel plezier op de Schakel!

Like ons op Facebook!
https://www.facebook.com/PCB-de-Schakel-423381544436733/

Gevonden voorwerpen
Aankomende week zullen wij alle gevonden voorwerpen in de aula neerleggen. Mocht u iets
missen, neem even een kijkje. Alles wat er vrijdag 19 januari blijft liggen gaat in de
kledingzakken en laten we ophalen door Bag2School.

Nieuwsbrief
In de jaarplanning (Parnassys, in het ouderportaal) kunt u zien wanneer er een nieuwe
nieuwsbrief komt. In het weekend wordt deze op de site geplaatst. Als u in de tussentijd
vragen of opmerkingen heeft horen wij dit graag.
Volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 januari.

Bijlages
Activiteitenkalender januari
Drechtloop

