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De Schakel in ontwikkeling

Actief leren!

Er zijn deze week en de twee weken ervoor veel “Kriebels in je
buik-lessen” gegeven. Kinderen zijn veel meer te weten gekomen over
allerlei zaken zoals; verliefdheid, relaties, geboorte van baby, seksualiteit, vriendjes,
puberteit en in je nakie.
Zaterdag zal Sinterklaas zijn intrede doen in Nederland en de school wordt vanavond, 14-11,
gezellig versierd, iedereen die zijn hulp hierbij aan heeft geboden, dank hiervoor! Mocht u
zich niet aan hebben gemeld maar wel willen helpen, ze starten om 19.30, sluit gezellig aan!
Vrijdag 16-11 zullen er in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken worden.
In de week van 19 t/m 23 november zullen er voortgangsgesprekken plaatsvinden, de
schema’s zijn hiervoor naar de ouders gestuurd en ze hangen op de deuren van de
klaslokalen.
Binnenkort kunt u weer een nieuwe nieuwsbrief verwachten m.b.t. de ontwikkelingen van
IKC De Lei.
Kristel van Goozen
Trefwoord:
Week 46-47 Dromen
Inhoud: Over dromen met je ogen open, over visioenen en
toekomstdromen en over de vraag hoe dromen de mens sterker
kunnen maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja. (Jesaja)
ProWise Dashboard
Na de herfstvakantie zijn we overgestapt naar een ander systeem voor onze computers en
chromebooks. Om het iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben we als leerkracht
en de kinderen dezelfde inlog en hetzelfde mailadres gehouden.
In ons nieuwe Dashboard van Prowise Go is er een mogelijkheid om vanaf onze eigen
computer mee te kijken op de chromebooks van de kinderen. Hierdoor kunnen wij zien
waar ze mee bezig zijn en hen beter volgen in hun ontwikkeling en groei bij de leervakken.
We hebben als leerkracht hiermee ook de mogelijkheid om de kinderen beter en op hun
eigen niveau te helpen. We hebben hiervoor geen toestemming nodig van u maar we
moeten het u in het kader van de wet op de privacy wel laten weten.
Nieuwe leerling
Henry is 12 november 4 jaar geworden en is gestart op de Schakel, veel plezier hier op
school Henry!
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Schooltijden
Doordat de bel om 8.20 zien we dat de kinderen rustig de school in
komen en dat we ook echt om 8.30 kunnen starten met de lessen.
Tussen de middag is de overblijf op het schoolplein en houdt toezicht
tot 12.50, dan komt er een leerkracht naar buiten. Kinderen die niet overblijven mogen pas
om 12.50 het plein op, we merken de laatste tijd dat er soms al kinderen om 12.30 naar
school komen, dit is niet de bedoeling.
TSO aanmeldformulieren
We hebben al veel formulieren binnen voor de TSO per 7-1-2019, toch missen we er nog
een paar. Bij de hoofdingang liggen deze aanmeldformulieren ook en kunt u ze invullen. In
de week van 26 november gaan wij alle kinderen inventariseren dus hopen we alle
formulieren binnen te hebben. Dank hiervoor.

Like ons op Facebook!
https://www.facebook.com/PCB-de-Schakel-423381544436733/
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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 28 november.
BIJLAGEN
● Scouting

● Family Factory
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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