Nieuwsbrief 1
Jaargang 18 woensdag 29-08-2017

De Schakel in ontwikkeling

Actief leren!

Het nieuwe schooljaar is na een mooie zomervakantie gestart en wij,
als team, hebben er zin in. Voordat de school is begonnen hebben wij al volop gepraat over
de ontwikkelingen die dit schooljaar gaande zijn. Dit willen wij graag met u delen. Wij
hebben gesproken over hoe wij het thematische onderwijs verder vorm willen gaan geven,
dit hebben wij samen met de andere schoolteams gedaan. De leerkrachten van de groepen
5 t/m 8 hebben samen gezeten maar ook de leerkrachten van de groepen 3/4 en de
leerkrachten van de groepen 1/2 zijn met elkaar heel hard aan de slag gegaan.
De groepen 3 t/m 8 werken allemaal op drie middagen aan het thematische onderwijs. In
deze thema’s komen de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur, Techniek, Creatief,
21st century skills (werken met Word, Powerpoint e.d.) allemaal geïntegreerd aan bod.
De groepen 4 t/m 8 zijn gestart op chromebooks met Snappet. Het loopt nog niet helemaal
op rolletjes maar de eerste lessen zijn gemaakt. Wij werken met Snappet voor het vak
Rekenen en Spelling. Daarnaast hebben alle kinderen ook schriften voor deze vakken omdat
schrijven belangrijk blijft. Voor Taal gebruiken we de boeken van Taal actief, deze hebben
we vorig jaar aangeschaft.
Op dinsdag 4 september is de informatieavond voor groep 1/2 en de informatieavond van
groep 3 is op maandag 10 september. Deze avonden starten om 19.30, tijdens deze
avonden zullen de leerkrachten vertellen over wat er dit schooljaar allemaal aan bod komt.
De groepen 4 t/m 8 hebben in de week van 10 september startgesprekken, hier ontvangt u
deze week nog een uitnodiging voor. Daarnaast zullen alle leerkrachten een
informatieboekje/ informatiebrief/ powerpoint verstrekken via de mail, hierin zijn alle
ontwikkelingen te lezen die in de groep aan bod komen komend schooljaar.

Trefwoord:
Startweek: Opstarten van het nieuwe schooljaar
Bijbel: Tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13)
Week 35 en 36: Ontwerpen
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over
de uitdaging voor de mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Bijbel: scheppingsverhaal (Genesis 1).

Gymrooster 2018-2019
Inmiddels hebben alle kinderen al een gymles gehad van juf Irma of meester Michel. Dit
schooljaar is het anders geregeld dan de jaren ervoor. De groepen 1/2 hebben twee keer in
de week gym in de gymzaal op school van de eigen leerkracht. De groepen 3 t/m 8 hebben
twee keer in de week gym, een les van juf Irma en een les van meester Michel. Dit zijn beide
vakleerkrachten en daar zijn wij erg blij mee. Hieronder het schema.
groep 3

dinsdag 14.00-15.00
donderdag 11.00-12.00

groep 4/5

maandag 10.15-11.00
dinsdag 13.00-14.00

groep 6

maandag 9.30-10.15
dinsdag 11.00-12.00

groep 7/8

maandag 8.30-9.30
dinsdag 10.15-11.00

Startgesprekken
In de week van 10 september is er de mogelijkheid om samen met uw kind een startgesprek
te plannen met de leerkracht. Deze gesprekken zijn niet verplicht, als uw kind bij een nieuwe
leerkracht zit zullen wij u uitnodigen, als dit niet het geval is maar u of de leerkracht vindt
het prettig om een gesprek te plannen zullen wij u ook uitnodigen. Deze gesprekken zullen
op maandagmiddag 10 september, donderdagmiddag en avond 13 september en
vrijdagmiddag 14 september plaatsvinden. U ontvangt hier nog een mail over.
Activiteitenkalender en Parnassys
Vorige week heeft u de activiteitenkalender ontvangen. Na een drie dubbele check waren er
toch nog wat missers gevonden door een oplettende ouders. Zo stond de schoolfotograaf
wel in Parnassys maar niet in de kalender, deze komt op maandag 8 oktober. Ook de MR
vergaderingen (welke deels openbaar zijn) stonden er niet in vermeld, inmiddels wel in het
ouderportaal te vinden.
Contracten chromebooks
Omdat de kinderen vanaf groep 4 t/m 8 nu allemaal met een eigen chromebook werken
hebben wij een contract opgesteld. Ieder kind heeft de verantwoordelijkheid om voor
zijn/haar chromebook te zorgen. Donderdag 30 augustus zullen alle kinderen daarom een
contract mee naar huis krijgen welke u samen door dient te lezen en te ondertekenen.

Schoolreis
Dinsdag 11 september gaan we met de hele school op schoolreis.
Inderdaad, dit jaar gaat de hele school (dus ook groep 8).
Een cadeautje van de ouderraad omdat het dit jaar (waarschijnlijk) de laatste
keer is dat we als school De Schakel op schoolreis gaan.
groep 1-2 en 3 gaan naar het Muiderslot en Oud Valkeveen.
Groep 4 t/m 8 gaan naar de Efteling.
De brief met verdere informatie over de dag en de schoolreis zelf
krijgt u in de volgende week.
Stakingsdag 12 september
Op woensdag 12 september is de estafettestaking van de provincie Zeeland en Zuid-Holland
aan de beurt. Er zijn vanuit de raad een aantal toezeggingen gedaan naar de leerkrachten en
hier zijn we uiteraard blij mee. Toch zijn wij van mening dat dit nog niet voldoende is en dat
we moeten blijven staan voor ons standpunt. Het lerarentekort is wel degelijk een actueel
en spannend onderwerp waar we straks mee te maken krijgen. Daarom zullen wij op
woensdag 12 september dicht zijn en meedoen aan de manifestatie met de leerkrachten die
staken. U kunt voor deze ochtend opvang (8.30u - 12.30u) aanvragen bij Snoopy, aanmelden
voor 5 september, door een mail te sturen naar: kindplanning@snoopy.nl
Studiedagen/werkdagen 2018-2019
IKL/ team studiedag
IKL/ team studiedag
Vrije dag
Vrije dag

groep 1 t/m 8 vrij
groep 1 t/m 8 vrij
groep 1 t-m 8 vrij
groep 1 t-m 8 vrij

woe.
woe.
vrij.
din.

30 jan.
12 juni
22 feb.
11 juni

Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn er ook nieuwe kinderen hier op school
begonnen.
Welkom Brandon in groep 4, welkom Dilan in groep 3, welkom Nina,
Franek, Milan en Jayda in groep 1/2.
Heel veel leerplezier op de Schakel!
Overblijf > Nieuws vanuit de TSO
Na een vakantie met heel veel mooi weer is de school weer begonnen en daarmee ook de
TSO op de Schakel. Ik zal in het kort even uitleggen hoe de TSO gaat maar eerst heb ik nog
een paar puntjes van aandacht: Voor de groep 1 en 2 willen wij vragen om de namen van
kinderen op de bekers of pakjes drinken te zetten en ook op de broodtrommels, wij zien
vaak dezelfde broodtrommels en de kinderen weten soms niet goed wat ze op brood
hebben waardoor er verwarring ontstaat.
Ook willen wij vragen of u even naar het abonnement van u kind wil kijken of er nog iets
veranderd is dit kunt u dan doorgeven aan: tsoadministratie@kinderopvangsnoopy.nl

Als u kind een strippenkaart heeft een een keer naar de TSO komt zou u dit dan door
kunnen geven op het volgende mail adres: tso.schakel@live.nl zodat we weten wie er extra
overblijft.
Groep 1/2 en 3 blijven over in het speellokaal tegenover groep 1/2. De kinderen gaan vanuit
de klas gelijk naar het lokaal om te eten, ze eten ongeveer van 12.00 uur tot 12.30 uur,
daarna gaan ze bij goed weer lekker buiten spelen en bij slecht weer blijven ze gewoon
binnen spelen. Tussen 12.50 uur en 13.00 uur gaan de kinderen naar hun eigen groep toe en
voor groep 3 geldt dat de kinderen naar hun eigen plein gaan onder begeleiding van een
TSO vrijwilliger.
Voor groep 4 t/m 8, daar gaan de kinderen eerst buiten spelen en om 12.30 uur gaan wij
eten. Bij mooi weer doen we dat lekker buiten maar als dat niet meer kan gaan wij lekker
binnen eten in het groep 8 lokaal, we eten tot ongeveer 12.50 uur daarna gaan de kinderen
nog even naar buiten tot 13.00 uur.
OPROEP OPROEP
Vindt u het leuk om ons bij de TSO te helpen van 11.50 uur tot 13.10 uur op één van de
volgende dagen, Maandag , Dinsdag, Donderdag of Vrijdag meld u dan aan bij Ciska
Hoogenboom op het mail adres: tso.schakel@live.nl
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 12 september.
BIJLAGEN
Communie:
Aanmelding 1e Heilige Communie 2019 vóór 8 september.
Als kinderen kunnen lezen mogen ze zich gaan voorbereiden de 1e H. communie, het
deelnemen aan de H. Eucharistie. Ouders met een zoon of dochter in groep 4 of hoger
kunnen zich daarvoor aanmelden tót 8 september. Zie daarvoor de website
http://rkgroenehart.nl/het-anker/aanmeldingsformulier-het-anker/
In de parochiefederatie vindt dit plaats in Het Anker. Een opzet waarin communicanten,
ouders, broertjes en zusjes ieder een eigen programma krijgen aangeboden. In zes
maandelijkse bijeenkomsten op zondagmorgen (inclusief Eucharistieviering) gaan we op
weg naar de 1e H. Communie. Het is een weg van ontdekken en samen vieren. De eerste
Ankerzondag is op 7 oktober voor de H. Claraparochie in de H. Adrianuskerk in Langeraar en
op 14 oktober in de H. Franciscusparochie in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen.
In juni hielden we de informatie-avonden over de 1e Communievoorbereiding. Mocht u deze
gemist hebben, vraag dan de informatie op bij info@mijnanker.nl
Kinderen die in een voorgaand jaar door omstandigheden niet hebben deelgenomen, zijn
welkom om alsnog mee te doen. Dat kan ook als een kind het Doopsel nog niet heeft
ontvangen. In de loop van het jaar zal er een feestelijke doopviering zijn.
namens het pastoraal team en Anker-kernteam, Pastor Hoogenbosch
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