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De Schakel in ontwikkeling

Actief leren!

Op vrijdag 15 februari zullen alle kinderen van groep 3 t/m 8 hun
rapport mee naar huis krijgen, de kinderen van groep 1 en 2 krijgen
een voortgangsrapportage mee naar huis.
Dit jaar zal er bij het rapport een leeswijzer zitten zodat u alle informatie die u van uw kind
krijgt ook begrijpbaar kunt lezen. Naast het vaste rapport zal er ook een rapport-uitdraai van
Snappet bij zitten voor de reken- en spellingresultaten, een uitdraai vanuit ons programma
“Zien” waarmee wij het sociaal-emotionele deel van de kinderen in de gaten houden en een
uitdraai van de CITO toetsen. Dit alles bij elkaar geeft een compleet beeld van de
ontwikkeling van uw kind.
Voor de kleuters geven wij dit jaar een voortgangsrapportage mee naar huis omdat zij geen
rapport krijgen. Zo krijgt u als ouders een beeld van de ontwikkeling van uw kind. De
kinderen die in groep 2 zitten hebben naast deze rapportage ook twee CITO toetsen
gemaakt, deze resultaten zijn ook toegevoegd. Bij de groep 3 kinderen zit er een uitdraai
van Veilig leren lezen in zodat u kunt zien hoe het gaat op leesniveau met uw kind.
Afgelopen maandag hebben de kinderen een brief mee naar huis gekregen waar u zich als
ouder op in kunt schrijven voor het voortgangsgesprek, deze zit in de bijlage nogmaals
toegevoegd en kan bij de leerkracht ingeleverd worden. In de week van 18 februari vinden
deze gesprekken plaats in het lokaal van uw kind(eren) met
de groepsleerkracht(en).
De studiedag van 30 januari was een studiedag voor
samenwerkingsschool De Lei. Op deze dag is er gesproken
over de personele gevolgen, zijn we 3D door het nieuwe
gebouw heen gegaan, is er gesproken over uitgangspunten
die passen bij iedere unit en hoe daar les gegeven gaat
worden.
In de week van 18 februari kunt een nieuwsbrief verwachten waar veel informatie in staat
over de verhuizing en tijdelijke huisvesting.
Kristel van Goozen
Thematisch onderwijs in groep 3/4
In groep 3 en 4 zijn ze bezig met het thema “Ziekenhuis”.
Deze week hebben ze een les gehad over de werking van
het lichaam. Ze hebben in groepjes hun lichaam
uitgetekend op papier, hierop hebben ze de
bloedsomloop mogen tekenen. Ook weten de kinderen
waar een slokdarm voor dient en waar het eten terecht
komt. De longen zijn ook gemaakt en uitgetest. Ze
hangen in de hal en zien er erg leuk uit!
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Oproep Taalmaatje
Voor een 40-jarige Eritrese vrouw uit Leimuiden, moeder van 2
kinderen van 9 en 11 jaar, zijn we op zoek naar een taalvrijwilliger
voor een uurtje in de week. Samen even de was vouwen, een
wandeling maken, een boodschapje doen. En ondertussen gewoon
een praatje maken: Hoe was je dag? Wat ga je dit weekend doen? Het gaat dus uitdrukkelijk
niet om Nederlandse grammaticales, maar vooral om het spreken van het Nederlands in de
praktijk. De statushoudster is een vriendelijke, in eerste instantie wat verlegen dame. Als je
haar wat beter leert kennen zal je merken dat ze zeer leergierig is en een groot gevoel voor
humor heeft. Wie o wie helpt haar op weg? Aanmelden kan bij Thirza Zellerer, coördinator
Taalhuis van de Bibliotheek Rijn en Venen: t.zellerer@bibliotheekrijnenvenen.nl.
Schoonmaak 19 februari
In de jaarkalender in Parnassys staat een schoonmaakavond gepland op 19 februari. Wij
willen deze laten vervallen en in de periode dat wij alles moeten leeghalen en verhuizen
graag hulp vragen.
Fancy Fair
Op vrijdag 29 maart hebben wij van 16:30-19:00 een voorjaarsfair op onze school! Op deze
fair worden allerlei leuke activiteiten aangeboden, kunnen spulletjes gekocht worden, er
wordt lekker gebakken voor u. Zet het in uw agenda!
Nieuwe leerling
Sanne Wolvers wordt op 9 februari 4 jaar en komt volgende week bij ons in groep 1/2.
Heel veel plezier op de Schakel!

Like ons op Facebook! https://www.facebook.com/PCB-de-Schakel-423381544436733/
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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 20 februari.
Bijlagen
● Activiteitenladder februari 2019
● Poster Après Ski
● Voetbalclub Altior
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