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De Schakel in ontwikkeling

Actief leren!

Ook in de feestweek wordt er door de leerlingen hard gewerkt! De
meeste cito toetsen zijn nu klaar en worden (binnenkort) ingevoerd. Op de studiedag van 25
juni gaan wij met het team kijken naar de resultaten hiervan.
Groep 8 is in deze periode hard bezig met het oefenen van de musical en dat klinkt al erg
goed! Ook zijn zij afgelopen maandag, 11 juni, samen met groep 7 naar Roelofarendsveen
gefietst voor het GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen) project. Een project wat
een keer in de twee jaar aangeboden wordt voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8.
Tijdens dit project leren de kinderen meer over de problemen waar mensen tegenaan lopen
en ervaren ze hoe lastig het is als je niet alles kan! Een dag waar ook altijd ruimte is om
allerlei vragen te stellen aan de vrijwilligers die hieraan meehelpen.
IKC
U heeft eind mei een mail gekregen met daarin een verslag van 23 april en een
ouderraadpleging over andere schooltijden per 1-8-2020. Dank voor de respons, op 14 juni
hebben wij weer een bijeenkomst waar we alle resultaten gaan bespreken. Dit verslag is ook
terug te lezen op de site: www.ikcl.nl Daarnaast hebben we een nieuwsbrief gemaakt die
binnenkort naar u gemaild wordt met nieuwe informatie over de stand van zaken van het
IKC. Hier staat veel informatie over de tijdelijke huisvesting in en hier vragen wij dan ook uw
aandacht voor. Ook deze nieuwsbrief zal later terug te vinden zijn op de website van het
IKC.
Op maandagavond 4 juni is de intentieverklaring tot fusie van de drie scholen getekend door
de verschillende besturen, de MR-en en directeuren. Het doel is dat de fusie van de drie
scholen in augustus 2019 een feit is en wij als één school gaan werken.
Voor het zover is moeten de consequenties voor het personeel, de financiën, de identiteit
en het onderwijs juridisch uitgezocht en beschreven worden. Een fusie moet aan veel
wettelijke eisen voldoen. De MR-en hebben hier ook zeggenschap in. Eind mei zijn de MR-en
de OC van Snoopy bij elkaar geweest. Wij hebben afgesproken regelmatig gezamenlijk te
gaan vergaderen.
Kristel van Goozen

Trefwoord:
Week 25 en 26 (18 t/m 29 juni): Vol emotie
■ Inhoud: Over het gevoelsleven van David, zijn liefde voor God, voor
muziek, voor Batseba;
zijn verdriet om de dood van Jonatan. Zijn spijt over wat hij gedaan
heeft.

■ Bijbel: David als koning (2 Samuël 5 t/m 8); David en Batseba, David en Natan (2 Samuël
11 en 12).
Onze school en de AVG wetgeving Het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal
Wij gaan als school zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen, uw kinderen. In
verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging
daarvan in de administratie van onze school, worden er gegevens over en van onze
leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen
en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor
het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
We maken als school gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die
leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Wij hebben als school met
onze leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat
misbruik wordt voorkomen.
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als u als ouders daar
toestemming voor geeft, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Als er
leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de
toestemming voor van u als ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die
informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie
vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website
van de school, de Facebookpagina of in de ouderinformatie, vragen wij een keer per jaar
vooraf uw toestemming. U, als ouders, mag altijd besluiten om die toestemming niet te
geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven,
blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het
verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u
terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de directeur.
Schoolfeest
Op vrijdag 1 juni was het dan zover, het
schoolfeest! Deze dag stond in het teken van
workshops voor alle groepen. In groep 1/2
werd hard geoefend om een piratenshow op
te zetten, de piraten deden het super goed!
Groep 3/4 werd bijgestaan door een heuse
circusdirecteur en zij lieten een mooie
circusshow zien. De groepen 5 t/m 8 hadden
het geluk dat zij twee workshops mochten
doen, het maken van stop motion filmpjes op
school en free runnen in de zaal van het Spant. Dit laatste hebben zij allemaal laten zien en
de stop motion filmpjes zijn bijna allemaal verstuurd, op een enkeling na, deze zijn
onderweg! Heel knap wat de groepjes gemaakt hebben, het zijn korte filmpjes maar het is
ontzettend veel werk om dit te maken en ze waren zeer professioneel bezig in de groepen.
Daarnaast heeft de ouderraad ons de hele dag verzorgd met lekker eten en drinken. Enorm
bedankt hiervoor namens alle kinderen en het team!

Er zijn deze dag heel veel foto’s gemaakt, deze zijn binnenkort op de site van de Schakel te
bekijken. Mocht u hier geen wachtwoord van hebben kunt u dit opvragen bij de leerkracht
of directie.
Sportdag
Het schoolfeest is nog maar net voorbij en we
gaan door naar de volgende leuke dag, de
sportdag van de Schakel! De sportdag is op
woensdag 20 juni voor de groepen 3 t/m 8 in de
Kleine Oase.
Er zijn drie velden waar allerlei spellen gespeeld
worden. Het zwembad wordt niet gebruikt
maar later op de ochtend hebben de kinderen
wel de tijd om hier een duik in te nemen. De
kinderen krijgen hier nog informatie over mee
naar huis.
Media-avond over Cyberpesten
Herhaling vanuit de weekmail voor de groepen t/m 8
In juli krijgen de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 een workshop over mediawijsheid en veilig
omgaan met internet. Kinderen hebben in de omgang met alle social media best begeleiding
nodig, daarom houden wij hier 18 juni een ouderavond over. Deze avond gaat door bij 20
aanmeldingen. We organiseren deze avond met de drie scholen en hebben hiervoor een
specialist uitgenodigd. U kunt zich deze week nog opgeven via de mail;
info@schakelleimuiden.nl
Vacature groep 6 en 7/8
Zoals u heeft kunnen lezen hadden wij een vacature in onze bezetting voor het komende
schooljaar (2018-2019). Deze hebben wij kunnen vullen!

Hallo allemaal!
Even voorstellen...… Ik ben Anique Bos en in het nieuwe schooljaar kom ik als juf
werken bij de Schakel. Ik werk op het moment bij SBO Op Maat in Alphen aan
den Rijn en daarvoor heb ik bij verschillende scholen in en rondom Alphen
gewerkt. Ik ben 28 jaar oud (of jong?) en woon in Alphen aan den Rijn met mijn
man en dochter. Komend schooljaar mag ik op maandag de juf van groep 7/8 zijn
en op dinsdag van groep 6. Daarnaast werk ik ook op de woensdagen en zal ik in
groep 6 of 7/8 te vinden zijn. Ik heb er ontzettend veel zin in!
Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie en tot eind augustus!
Groetjes juf Anique
Snoeien!
Op maandagavond 25 juni willen we heel graag met een aantal welwillende ouders het
groen bijwerken op de schoolpleinen. Deze avond start om 19:00u, wij horen graag wie ons

wil helpen deze avond! Wij verzorgen de koffie/thee en koeken! U kunt zich aanmelden
middels een reply op deze mail of loop even binnen.

Biebouders
Inmiddels hebben we al een aanmelding binnen, we zoeken er
echter nog meer. Dit hoeft niet iedere vrijdagochtend, er wordt
gewerkt met een roulatieschema waardoor u een keer in de
maand/drie weken aan de beurt zal zijn. Mocht u hier interesse in
hebben kunt u contact opnemen met
j.m.pieterse.cuvelier@gmail.com Hartelijk dank hiervoor!
Het schooljaar loopt ten einde en de biebboeken worden op 29 juni
en 6 juli ingenomen. Na de zomer kunnen er weer boeken geleend
worden.

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

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 27
juni.
Bijlagen
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