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De Schakel in ontwikkeling

Actief leren!

We hopen dat iedereen een heerlijke kerstvakantie heeft gehad en
het jaar goed is begonnen. Fijn om iedereen weer in goede
gezondheid op school te zien.
Aankomende week zullen we in alle groepen starten met het afnemen van de cito-toetsen.
In deze weken vinden de leerkrachten het prettig als afspraken bij de tandarts, dokter e.d.
zoveel mogelijk na schooltijd gepland worden omdat een aantal toetsen voorgelezen
moeten worden. De toetsen worden zoveel mogelijk verspreid over de weken en dagen
zodat er voldoende tijd voor is en zodat de concentratie
optimaal is.
IKC De Lei
Er komt een spannend kalenderjaar aan waarin de bouw
van het IKC (hopelijk) gaat starten. We proberen u, als
ouder, hier steeds in mee te nemen en zoveel mogelijk te informeren. Omdat er binnenkort
gestart gaat worden met de voorbereidingen voor de tijdelijke huisvesting zal er op korte
termijn weer een informatieve brief komen waarin u wordt meegenomen in de
tijdsplanning.
Daarnaast zijn we samen met de MR-en van alle drie de scholen, de bestuurders en
begeleidende bedrijven goed aan het kijken naar alle gevolgen van de fusie, dit wordt
gebundeld in een zogeheten FER, een fusie effect rapportage. In deze rapportage staan de
gevolgen die de fusie van de drie scholen met zich meebrengt. In een volgende nieuwsbrief
zal ik, samen met de MR, hier meer informatie over geven.
Kristel van Goozen

Trefwoord > Kleur op School en Heb ‘t lef
In de maanden januari, februari en maart zullen wij
in het kader van de samenwerking straks in het IKC
de methode Trefwoord even apart leggen. De
werkgroep Identiteit heeft zich vorig
schooljaar en dit schooljaar bezig
gehouden met onze identiteit straks op
het IKC.
Wij gaan de methodes Kleur op school en de methode Heb ‘t
lef uitproberen op alle drie de scholen. Daarna zal besproken
worden welke van deze twee methodes het beste past bij
IKC De Lei en waar we in augustus mee verder gaan.
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Programmeerweek
In de jaarplanning en
activiteitenkalender stond dat we in
de week van 14 januari de
Programmeerweek hebben. Deze
bereiden wij samen met de andere scholen voor en het
materiaal wat we hiervoor hebben delen wij. Daarom is
onze programmeerweek verschoven naar een latere
periode in dit schooljaar. Wij hebben onze
programmeerweken in de week van 6 mei en de week van
13 mei.
Bouw
Jort heeft op donderdag 13 december zijn Bouw diploma behaald.
BOUW zijn spelletjes op het chromebook die met spelling en lezen te maken hebben.
Jort deed het in 8 maanden.
Dat is heel knap want andere kinderen doen er 1 jaar over.
Dat deed hij samen met Elise (11jr, gr 8).
We hebben dit gevierd met chocomelk en kerstkransje.
En hebben als even besproken.
Jort en Elise willen Juf Debby en Juf Erna bedanken.
Jort is nu veel beter in spelling en lezen geworden.
Nu hopen wij dat de andere Bouw kinderen ook een mooie Bouw- diploma halen
van Jort en Elise

Luizencontrole
Vandaag zijn alle klassen weer gecontroleerd, ouders heel hartelijk dank hiervoor!
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TSO
De TSO is inmiddels gestart via de Schakel en dit is vlekkeloos
verlopen, dank allen die hieraan mee hebben geholpen. Erg fijn om
deze hulp te hebben, wij zoeken voor de dinsdagmiddag nog iemand
die ons kan ondersteunen. Mocht u iemand weten horen wij dit heel graag. Dank.
(info@schakelleimuiden.nl)
Nieuwe leerlingen > Welkom!
Na de kerstvakantie zijn Stas en Bram gestart in groep 4/5 , in groep 3 zijn Rafael, Yara en
Sofie gestart en in groep 1/2 mocht Allan naar school omdat hij 4 jaar is geworden.
Allemaal heel veel leerplezier op de Schakel!
Voedingslessen in groep 1/2
Woensdag 9 januari gaven Lenny en Jin, twee studentes,
weer een voedingsles aan groep 1/2 . Hier staat steeds een
ander onderwerp centraal, er is al een keer gesproken over
fruit en groente bijvoorbeeld. Vandaag ging de les over
vetten: boter en oliën. Tijdens deze les werd van alles
uitgelegd over waar olijfolie, sesamolie, pindaolie,
zonnebloemolie en rijstolie vandaan kwam. Een erg
informatieve les waar de kleuters enorm betrokken bij
waren.
Beste ouders,
Wij, Jin en Lenny verzorgen in groep 1 en 2 voedingslessen.
Naast het lesgeven in groep 1 en 2 over
gezonde voeding, willen wij eventueel ook
alle ouders van de school eventueel
informeren en/of advies geven. Mocht u
(persoonlijke) vragen hebben over
bijvoorbeeld:
-wat te doen wanneer kinderen niet van
gezond eten houden.
- wat is een gezond ontbijt/lunch.
-Zoekt u alternatieve voor bepaalde
allergieën
-Overgewicht.
Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, zijn
wij hiervoor beschikbaar op 23 januari van
12:00 – 12.30 uur  in het lege kleuterlokaal.
Wij kijken uit ernaar uit!
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Like ons op Facebook!
https://www.facebook.com/PCB-de-Schakel-423381544436733/

Van harte!

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 23 januari.
Bijlagen
● Drechtloop > zie bijlage
● Activiteitenkalender januari > zie bijlage
● Vormsel groep 8 > zie hieronder
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" Vormsel 2019"
Zit je in groep 8 en ben je gedoopt?
Dan nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan het
Vormselproject 2019!
Je gaat straks 'de grote wereld' in en wij hopen dat de Heilige Geest
met je mee gaat en je bij staat bij leuke en minder leuke dingen.
Heb je pijn?! Ben je verliefd?! Ben je onzeker?! Deze dingen voel je en zie je niet; net als
geloven.....
Op 10 januari om 20.00 uur is er een informatieve ouderavond over het Vormselproject in de
Petruskerk te Roelofarendsveen.
Op 7 juni om 19.00 uur komt de bisschop van Rotterdam het Vormsel uitdelen.
Je aanmelden voor de informatieavond kan bij Anja de Rijk; info@derijkleimuiden.nl
mailto:info@derijkleimuiden.nl> of 06-54677483.
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