Nieuwsbrief 2
Jaargang 18 woensdag 12-09-2018

De Schakel in ontwikkeling

Actief leren!

Dinsdag 11 september zijn de groepen op schoolreis geweest. Groep 1
t/m 3 ging naar het Muiderslot en Oud Valkeveen. Ze mochten het kasteel in, zich verkleden
als ridder en prinsessen, op bezoek bij een valkenier en daarna lekker spelen in de speeltuin
van Oud Valkeveen.
De groepen 4 t/m 8 zijn naar de Efteling geweest, zij hebben een heerlijke dag gehad en ze
zijn in veel attracties geweest. Er zijn deze dag foto’s gemaakt, deze zijn wij aan het
verzamelen en inventariseren. Deze mogen niet zomaar meer geplaatst worden door de
privacywet waardoor het meer tijd kost om dit te delen met u.
Denkt u aan de brief waar u op aangeeft waar foto’s van uw kind gepubliceerd mogen
worden? Deze brief is ook te vinden op de schoolwebsite.
Woensdag 12 september is de staking van Zuid-Holland en Zeeland voor leerkrachten, een
aantal van onze leerkrachten zijn deze dag naar Rotterdam om deze staking uit te dragen.
De informatieavonden van groep 1/2 en 3 zijn druk bezocht, er is veel informatie gedeeld
met de ouders. De andere groepen hebben inmiddels via de mail informatie kunnen
ontvangen over de leerstof die er komend schooljaar aan bod komt.
De startgesprekken zijn maandag gestart en er zullen donderdag en vrijdag nog meer
gesprekken plaatsvinden.
Komende week is groep 8 op kamp, hier is al informatie over verstrekt naar de kinderen en
ouders. We wensen deze groep heel veel plezier!

Trefwoord:
Week 37-38: Presteren
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de
vraag hoe presteren kan bijdragen aan het geluk van mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 5 t/m 6; 1
Koningen 10)
Gymlessen
Tijdens de gymlessen bij juf Irma en meester Michel gelden dezelfde regels die wij ook graag
met u, als ouder/verzorger, willen delen:

Kinderen gymmen in sportkleding en op gymschoenen.
Wie geen gymspullen mee heeft, moet helpen
in de les, bijv. als scheidsrechter.
Bij meerdere keren vergeten wordt contact met
u opgenomen.
Gymmen is heel leuk, maar er is ook een vrijere
situatie, met wedstrijdelementen.
Winnen en verliezen roept wel eens emotie en
soms frustratie op.
De afspraak is hier ook; er wordt niet geschopt,
geslagen en gescholden.
Doe je dit toch dan moet je aankleden. Daarna twee gymlessen niet meedoen.
In dat geval blijft een leerling bij de leerkracht in de klas.
Wij gaan er natuurlijk vanuit dat alle kinderen met heel veel plezier meedoen aan de
gymlessen!

Sociale Veiligheid en Kriebels in je buik
Bij Wij de Venen, onze stichting, is een beleidsplan geschreven betreft de sociale veiligheid.
Alle scholen hebben hiervoor studiemomenten ingepland waarop het team geschoold
wordt. Daarnaast zullen de kinderen ook lessen aangeboden krijgen vanuit de methode
“Kriebels in je buik”, dit is digitaal lespakket voor relationele en seksuele vorming in het
basisonderwijs. Op maandag 15 oktober is er daarom een informatieavond voor ouders.
Deze avond start om 19.30u, u ontvangt hier nog een informatiebrief over. Wij hopen dat
veel ouders komen want het is een informatieve, actieve avond.
Kinderboekenweek 2018
In de bijlagen een brief over de kinderboekenweek op de
Schakel. Een over de voorleeswedstrijd voor groep 4 t/m 8 op
donderdag 11 oktober en een voor het voorleesontbijt voor
groep 1 t/m 3 op woensdag 10 oktober.
Nieuwe leerlingen
Welkom Kai in groep 1/2.
Heel veel leerplezier op de Schakel!

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

Nieuwsbrief
In de jaarplanning 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 op 26 september.
BIJLAGEN
● Vacature beleidsmedewerker Wij de Venen
Zie bijlage

● Herfstdropping Scouting ‘63
Door het geweldige succes van vorig jaar, is er ook dit jaar
weer een herfstdropping. Ook dit jaar zal je weer gedropt
worden en de weg terug moeten vinden naar het clubgebouw.
De herfstdropping staat dit jaar in het teken van: ‘De kapotte
tijdmachine van professor Barabas’.

De Herfstdropping zal plaatsvinden op vrijdagavond 19 oktober. De aanvang is vanaf 18:30
uur op het Clubgebouw van Scouting ’63, Kerklaan 102 in Leimuiden. Om 0:00 uur

verwachten wij de laatste groep terug. Om lange wachttijden te voorkomen vragen wij om
een voorkeurstijd in te vullen voor de droptijd. Mocht het ons niet lukken om de groep op
de gewenste tijd te laten droppen, laten we dit per mail weten.
Kinderen van 5 t/m 12 jaar mogen meedoen aan de Herfstdropping. Er is een speciale
kindertocht voor kinderen van 5 t/m 7 jaar (bevers). De andere tocht is voor kinderen van 8
t/m 12 jaar. De kosten voor de herfstdropping bedragen 3,50 euro per persoon en de
groepjes kunnen op de dag van de dropping betalen op het clubhuis. Tijdens de tocht staan
er diverse posten van Scouting ’63 langs de route en onderweg zullen ook versnaperingen te
verkrijgen zijn.
Een groepje bestaat uit maximaal 8 personen. Dit is
inclusief de begeleiding.
De inschrijving voor de herfstdropping gebeurt ook dit jaar
via een online inschrijfformulier op www.scouting63.nl. Vul
het inschrijfformulier voor 17 oktober in.
Voor vragen over de dropping kan contact opgenomen
worden met Steffi van der Meer: 0643491991. Wij hopen
natuurlijk dat jullie allemaal komen op 19 oktober!
Groetjes,
Activiteitencommissie Scouting ‘63

● Bijlage CJG Webinar CJG Ouders langs de lijn
● Bijlage CJG Hoe beleeft een tweeling de puberteit?

