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De Schakel in ontwikkeling

Actief leren!

Na een heerlijke week herfstvakantie zijn we maandag allemaal weer
gestart. We zijn deze week gestart met de lessen Kriebels in je buik in
alle groepen. In de weekmail heeft u of kunt u lezen welke lessen er gegeven zijn/worden.
Ook zullen wij dit jaar praktische verkeerslessen gaan verzorgen. Dit
houdt in dat iedere groep drie praktische lessen op het plein, in de
omgeving van de school, in het dorp verkeersles krijgen. Wij worden
hierin ondersteund door Nelleke de Kort. Zij zal komend jaar de lessen
komen geven samen met de groepsleerkracht. In november staan de
eerste lessen al gepland, op 21 november zijn er lessen voor groep 1/2,
3, 4/5 en op 28 november zijn de groepen 6 en 7/8 aan de beurt.
Tijdens deze lessen verdelen wij de groepen in kleinere groepjes
waardoor ze actiever bezig zijn, daarvoor hebben wij ouders nodig. In
de weekmail zullen de leerkrachten daarom uw hulp vragen.
Kristel van Goozen
Trefwoord:
Week 44-45 Verfraaien
Inhoud: Over mooi en lelijk, over iets mooier maken dan dat het
is, waardering van uiterlijk en genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman. (2 Koningen 5)

Tussenschoolse opvang
In de week voor de herfstvakantie hebben wij u een mail gestuurd met daarin informatie
over de wijziging van de TSO per 1-1-2019, werkelijke start 7-1-2019 na de kerstvakantie.
Inmiddels hebben wij al aardig wat formulieren terug, dank hiervoor. Op de site is het
aanmeldformulier voor uw kind (machtigingsformulier) te downloaden. Wij willen u vragen
of u dit deze of komende week in kunt leveren mocht u dit nog niet hebben gedaan.
Wij zoeken voor de bovenbouw nog ouders/opa’s/oma’s die ons willen helpen
want hier hebben we nog niet voldoende hulp voor. Mocht u hier interesse in
hebben kunt u altijd even binnenlopen, bellen of mailen naar Erna of Kristel, zij
vertellen u graag meer (evranken@schakelleimuiden.nl of
info@schakelleimuiden.nl) .
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Werkgroepen IKC De Lei
Oproep namens de MR: Er gaat een werkgroep aan de slag om de BSO
in het nieuwe IKC op een goede manier in te vullen. Wie heeft er
kinderen op de BSO en vindt het leuk om mee te denken en praten in
deze werkgroep. Voor vragen of informatie kunt u contact met Kristel opnemen. En
natuurlijk ook als u zich op wilt geven.
Voortgangsgesprekken november 2018
In de week van 19 november zijn er facultatieve voortgangsgesprekken gepland. In deze
week kan de leerkracht een gesprek met u plannen maar mocht u het prettig vinden kunt u
ook een gesprek met de leerkracht plannen. Dit zal in de middagen na schooltijd zijn.
In de week van 5 november zullen wij u hier een uitnodiging voor toesturen waarop u aan
kunt geven wat uw wensen zijn.
Thematisch onderwijs groep 5 t/m 8
Onder de grond
Vanaf deze week is groep 5 t/m 8 bezig met een nieuw
thema voor de wereldoriëntatie vakken. Het thema zal
zijn: Onder de grond. Andere thema’s die nog aan bod
zullen komen zijn; aardlagen, schatten in de grond en de
techniek in de grond. De kinderen zullen de komende 6
weken bezig zijn met dit thema.
Voorstelling groep 5 en 6

Naar de Maan

We kregen een toneel stukje over de maan. De kinderen vonden het leuk.
En dit toneelstuk was echt gebeurd. De artiest die had een thee pauze en ging in het gordijn
en ging er gelijk uit. Per de tien seconde hadden ze gelijk een andere outfit aan.
En ze hadden nog een pop bij zich. We zaten in een vrachtwagen waar het theater begon.
En het was heel leuk bij het theater.
Geschreven door Lisanne en David
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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 14 november.
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BIJLAGEN
● Activiteitenkalender november 2018
● Laat liefde leven
Donderdagavond 6 november
Opvoeden is pittig en je relatie verschuift maar al te makkelijk naar een tweede plek.
Liefde maakt je gelukkiger en gezonder - en dat is niet alleen goed voor jullie maar ook voor
jullie kinderen. Relatiecoach Cocky Drost komt naar Leimuiden en geeft in haar lezing
invulling aan thema's als communicatie, verbinding, de basis van je relatie en de man-vrouw
verschillen.
Een avond vol praktische handvaten voor jou en je partner. Uiteraard mag je ook alleen
komen.
In de Ontmoeting (Dorpsstraat 51) van 20.00 tot 21.45 uur
(inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee).
Toegang is gratis.
Aanmelden is gewenst.
Voor meer informatie kunt u de poster in de bijlage raadplegen.
Op donderdag 22 november vindt de themabijeenkomst ‘Broers en zussen zonder rivaliteit’
van How2talk2kids plaats. How2talk2kids geeft communicatietrainingen en workshops voor
ouders, opvoeders en professionals. Dit doen zij met enthousiaste trainers die je inspireren,
motiveren, laten lachen en inzicht in jezelf geven.
How2talk2kids is gebaseerd op een andere manier van praten met, en luisteren naar
kinderen. De methode reikt praktische handvatten aan voor betere communicatie,
waardoor de relatie verdiept en zowel ouders als kinderen meer zelfvertrouwen krijgen. De
themabijeenkomst ‘Broers en zussen zonder rivaliteit’ biedt concrete en direct toepasbare
vaardigheden toe om kinderen te begeleiden bij hun onderlinge communicatie en eventuele
conflicten. Er wordt gewerkt met inlevingsoefeningen, reflectie-oefeningen en
praktijkopdrachten. Zo word je bewust van jouw manier van communiceren en de effecten
daarvan.
Ook deze avond vindt plaats in de Ontmoeting (Dorpsstraat 51) van 20.00-22.00
(inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee).
Toegang € 2,00 per persoon.
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