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Agenda september/oktober
Ma. 25 sept.: MR-vergadering

Ma. 16 t/m vr. 20 okt.: herfstvakantie

Di. 26 sept.: schoolreizen 1/2/3 en 4/5/6

Ma. 30 okt.: studiedag Doordacht Lesgeven, er is geen school

Do. 5 okt.: stakingsactie, school is gesloten

Di. 31 okt.: MR open deur

Wo. 11 okt.: kleedjesmarkt

Personeel
Tot aan de herfstvakantie zal Wesley den Hatert op maandag de gymlessen verzorgen. Wesley is als sportdocent verbonden aan
het Nationaal Bureau Sport Stimulering. Juf Florian heeft hiermee wat extra tijd voor andere activiteiten in de school.
Het is heel fijn dat Colette Haas, moeder van de oud-leerlingen Tessa en Nikki, op onze school zo’n twee keer in de week
vrijwilligerswerk komt doen. Colette verricht voor ons allerlei hand- en spandiensten en draait mee in het rooster voor de
lunchpauzes.
Wie wil ons helpen bij activiteiten?
Wordt uw kind ook zo blij van alle extra activiteiten die De Schakel aanbiedt en wilt u mee helpen om deze activiteiten te
organiseren? Voor de volgende activiteiten zoeken wij nieuwe ouders:




Kleedjesmarkt tijdens de Kinderboekenweek (dit is al op 11 oktober!)
Koningspelen/sportdag
Eindproject groep 8

En de ouderraad is nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester!
Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met de ouderraad (or.schakel@onderwijsprimair.nl).
Maar u kunt natuurlijk ook altijd direct iemand van het bestuur aanspreken.
Tamara Snoei, Ratna Kornaat-Romswinckel, Marleen Joling en Hilde Boonstra
Hulp bij lunchpauzes
Dankzij de inzet van bereidwillige ouders hebben wij tot nu toe elke dag weer voldoende toezicht en hulp bij de lunchpauzes. Daar
zijn we heel blij mee. Toch zijn we nog op zoek naar ouders, opa’s of oma’s die ons kunnen assisteren in verschillende groepen.
Bent u ook in de gelegenheid om één keer in de week mee te draaien of wilt u op afroep beschikbaar zijn, meldt u zich dan aan bij
de leerkracht van uw kind of bij meester Rien (directie.schakel@onderwijsprimair.nl).
Kleedjesmarkt
Bij de start van de kinderboekenweek organiseren we op De Schakel traditioneel een kleedjesmarkt in de hal van de school. Dit jaar
doen we dat op woensdag 11 oktober. Vindt uw kind het ook leuk om mee te doen? Speurt u dan alvast de zolder en de boekenkast
af naar kinderboeken die te koop kunnen worden aangeboden en waar andere kinderen nog veel plezier aan kunnen beleven. Meer
nieuws over de organisatie van de kleedjesmarkt volgt.
Schoolmelk
Van Campina Schoolmelk kregen wij het volgende bericht:
Door een productiefout kunnen we helaas geen pakjes melk leveren. Om de kinderen toch van melk te
voorzien is besloten om eenmalig bekertjes melk te leveren. We begrijpen dat dit, zeker voor de
onderbouw, niet de meest ideale situatie is maar een andere oplossing is er helaas niet. We hopen op uw
begrip voor dit incidentele probleem.
Inmiddels hebben wij bij Campina laten weten dat wij een continurooster draaien. Het is nu ook mogelijk om voor de lunch melk te
bestellen. Hiervoor gaat u naar www.schoolmelk.nl .

