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De Schakel in ontwikkeling

Actief leren!

Persbericht IKC De Lei
IKC De Lei wordt de naam van het nieuw te
bouwen IKC te Leimuiden. Donderdag 4-10 is
de naam in het bijzijn van alle kinderen uit
Leimuiden feestelijk onthuld. Dit werd gedaan
door de twee bedenkers van deze naam; Heidi
Witjes en Marjon Eekelschot.
Een naam die kort en krachtig is, past bij de
omgeving, het natuurlijke gebouw en bij
Leimuiden. De naam verwijst naar de Lee/de
Lei, daar stamt de naam Leimuiden vanaf. De
lei als materiaal om op te schrijven, de lei als
boom en de lei is een vriendschapsketting in
Hawaï, dat past ook mooi bij ons kindcentrum.
Na de oproep om een naam te bedenken zijn er
70 namen ingeleverd. Bij de keuze van de naam
zijn ook kinderen van de drie basisscholen en
Kinderopvang Snoopy betrokken. Na het positieve raadsbesluit is dit weer een volgende
concrete stap naar het nieuwe IKC en reden om alle kinderen op een lekker ijsje te
trakteren.
Sociale veiligheid en Kriebels in je buik-lessen
Na de herfstvakantie zullen wij op school starten met het project Kriebels in je buik. Tijdens
deze weken worden in alle groepen lessen gegeven over weerbaarheid, relaties en
seksualiteit. Op maandagavond 15-10 is hier een informatieavond over en krijgt u ook te
zien wat er in deze lessen verteld wordt. De avond start om 19.30u, wellicht tot dan!
Zieke leerkrachten en invallers
In de vorige nieuwsbrief heeft u al een stukje van het RTC kunnen lezen, onze invalpoule. Dit
doen we niet zomaar want het is namelijk zo dat het RTC bijna geen invallers meer heeft.
Mocht nu een van onze leerkrachten ziek worden dan is de kans groot dat het RTC leeg is en
dit betekent nogal wat. Onze eerste stap zal altijd zijn dat we de duo-collega vragen voor
deze groep (plan A) maar als dit niet lukt komt plan B in actie.
Plan A is de duo-collega of een andere collega. Dat kan uiteraard niet te lang gezien deze
collega ook niet overbelast moet raken of de volgende dag weer voor de eigen klas staat.
Plan B (geldend voor 1 dag) is als volgt: bij ziekte van de leerkracht uit de kleutergroep of
groep 3 wordt de groep overgenomen door iemand van het team en wordt deze groep

verdeeld over de overige groepen (welke groep verdeeld wordt, zal wisselend zijn en wordt
bepaald door de directie). Bij ziekte van een leerkracht uit groep 4 t/m 8 wordt de groep van
de zieke leerkracht verdeeld over de andere groepen (de verdeling van deze kinderen
hebben we vastgelegd in ons noodplan). Na deze eerste dag van plan B volgt plan C, plan A
of de eigen leerkracht.
Bij Plan C wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Dit houdt in: mocht er geen
invalleerkracht gevonden worden en is de groep voorafgaand al verdeeld geweest dan
ontvangen de ouders van de leerlingen van de betreffende groep (van de zieke leerkracht)
een bericht per mail om hun kind thuis te houden en zelf voor opvang te zorgen.
Zorgt u thuis ook voor een noodplan mocht dit werkelijkheid worden? Sinds vorig schooljaar
is het tekort aan leerkrachten echt merkbaar! Uiteraard hoop ik dat het niet nodig zal zijn,
maar we kunnen maar beter goed voorbereid zijn. U bent in ieder geval op de hoogte.
Kristel van Goozen
Trefwoord:
Week 41-42 Pakken en Verfraaien
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op
hebt. Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over
waardering van uiterlijk en over genieten van schoonheid.
Bijbel: koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21)
De genezing van Naäman (2 Koningen 5)
Voorleesontbijt groep 1, 2 en 3
Woensdag 10 oktober zijn alle kinderen uit groep 1,2 en 3
voorgelezen door verschillende ouders en stagiaires. In
allerlei hoeken in de school en lokalen was een hoekje
gecreëerd waar de kinderen werden voorgelezen. De
boeken die werden voorgelezen hadden allemaal met het
thema van de kinderboekenweek te maken, vriendschap;
Kom erbij! Ouders en stagiaires bedankt!
Voorleeswedstrijd groep 4 t/m 8
Donderdag 11-10 zal er een heuse voorleeswedstrijd in de
aula van de Schakel plaatsvinden. Uit iedere groep mogen 2
kinderen uit hun uitgekozen boek voorlezen. Uit de groepen 4 t/m 6 zal een schoolkampioen
gekozen worden en uit groep 7 en 8 een voorleeskampioen. Deze laatste mag de school
vertegenwoordigen in het voorjaar bij de regionale voorleeswedstrijd. We hopen dat de
kinderen boeken voorgelezen krijgen die ze nog niet kennen en hier enthousiast van worden
want voorlezen en zelf lezen blijft belangrijk!

Nieuwe leerlingen
In groep 1/2 zullen Myla en Gino naar de herfstvakantie starten.
Myla en Gino, welkom op de Schakel en veel leerplezier!

Stagiaires
Vanuit de weekmail heeft u het al kunnen lezen, wij hebben dit schooljaar drie stagiaires op de
Schakel. In groep 3 loopt Demi van Vugt stage, in groep 6 Kevin Bakker en in groep 7/8 Robbert van
Klink. Wij wensen ze 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 31 oktober.
BIJLAGEN
● Fietsverlichting
● Jeugdvoetbalopleiding
● Roac

SV ROAC is een sportvereniging, gevestigd in Rijpwetering.
Sinds een jaar hebben we ook een kleine, maar zeer actieve
badminton-afdeling met leden uit de hele gemeente; van
Rijpwetering tot Leimuiden en Rijnsaterwoude.
Iedereen heeft vast wel eens gebadmintond: op straat, op de camping, in de
tuin… Bij SV ROAC kun je verder kennismaken met deze leuke, intensieve
sport. Op een speelse manier leer je, onder begeleiding van een
gediplomeerde trainer, de beginselen van het badminton. Als je dat eenmaal
onder de knie hebt, kun je al snel een wedstrijdje spelen. De jeugd tot 12 jaar
traint iedere vrijdag van 17.30 uur tot 18.30 uur in de Hertogshal, Oud
Adeselaan 38 in Rijpwetering. Uiteraard zijn ouders en oudere broers en
zussen ook van harte welkom op de andere trainingstijdstippen. Lijkt het je
leuk om een paar keer mee te trainen? Meld je dan nú aan via
badminton@svroac.nl . Hier kun je ook naar toe mailen voor meer informatie.
We hopen jullie te mogen verwelkomen bij SV ROAC.
Met vriendelijke groet,
Angelique van den Berg
SV ROAC

