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Agenda oktober
Wo. 11 okt.: kleedjesmarkt

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

Ma. 23 okt.: algemene ledenvergadering ouderraad (20.00 u)

Ma. 30 okt.: studiedag, die dag is er geen school

Ma. 30 okt.: MR-vergadering (19.30 uur)

Di. 31 okt.: open deur MR (13.30 uur)

Personeel
Na de herfstvakantie zal juf Florian de gymlessen op de maandag weer verzorgen. We bedanken meester Wesley, sportdocent van
NBSS, voor zijn inzet.
Juf Arianne heeft nog een aantal compensatiedagen van vorig schooljaar tegoed. Deze dagen zal zij opnemen in de week na de
herfstvakantie. Die week staat meester Ton van Vlerken voor groep 4. Meester Ton is een ervaren leerkracht die voor de scholen
van onze stichting al een aantal keren heeft ingevallen.
Juf Heidi is als onderwijsassistent twee dagen werkzaam op onze school voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het kader
van passend onderwijs. Heidi was de afgelopen weken in de lappenmand door een ongelukje in huis. Zij zal volgende week weer
voor enkele uurtjes per dag haar werkzaamheden oppakken. We verwachten dat Heidi haar werk in de komende weken weer vlot
kan opbouwen naar volledige inzet.
Juf Ivonne is sinds vorige week vrijdag geveld door een dubbele middenoorontsteking. Wij verwachten haar volgende week weer
terug.
Met juf Rianne van groep 5/6 gaat het gelukkig weer een stuk beter. Wij verwachten dat zij binnenkort kan starten met haar reintegratie. Dat betekent dat zij hoogstwaarschijnlijk na de herfstvakantie haar werkzaamheden op school weer zal kunnen gaan
opbouwen in uren en in intensiteit. Juf Ingeborg zal in de komende weken op maandag t/m woensdag groep 5/6 blijven draaien tot
juf Rianne weer volledig inzetbaar is voor haar werk voor de klas.
Uitnodiging algemene ledenvergadering 2017
Ouderraad De Schakel
Datum: 23 oktober 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: OBS De Schakel in Ouderkerk aan den IJssel
Beste ouder(s), verzorger(s),
Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de ouderraad van o.b.s. De Schakel. De ouderraad geeft u in deze
vergadering een overzicht van de activiteiten die in het schooljaar 2017-2018 zullen gaan plaatsvinden. Uiteraard wordt ook de
besteding van de vrijwillige ouderbijdrage in het afgelopen schooljaar verantwoord en wordt de begroting voor het komende jaar
gepresenteerd. Tevens zal de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage worden vastgesteld.
De agenda, het jaarverslag, het overzicht van de financiën en de begroting kunt u eind volgende week vinden op de website van de
school. Heeft u een vraag of opmerking die u wilt voorleggen tijdens de algemene ledenvergadering dan kunt u deze vooraf per email indienen (or.schakel@onderwijsprimair.nl)
Wij hopen u deze avond te zien!
Namens het bestuur van de ouderraad van De Schakel,
Wanda van Hooijdonck, Tamara Snoei, Ratna Kornaat- Romswinckel, Marleen Joling en Hilde Boonstra.
Hulp(groot)ouders
Bij de dagelijkse instructie wordt de lesstof op drie niveaus aangeboden in de klas. Daarnaast is het voor sommige kinderen fijn om
nog een keer een-op-een of in een klein groepje onder begeleiding van een volwassene te oefenen. Hierbij worden wij op school
vaak geholpen door ouders en grootouders. Zo zijn er in de loop der jaren al meerdere (groot)ouders geweest die met leerlingen
gelezen hebben of bijvoorbeeld tafels hebben geoefend. Kunt u op ëén of meerdere vaste dagen in de week en vindt u het ook leuk
om ons en de leerlingen te helpen? O.b.s. De Schakel is op zoek naar ouders, opa's of oma's die ons bij extra oefeningen kunnen
ondersteunen. U kunt zich aanmelden bij Ellen Rehorst (di, wo, vrij) of via clz.schakel@onderwijsprimair.nl. Dan neemt Ellen zo
spoedig mogelijk contact met u op.

Kleedjesmarkt

Woensdag a.s. is de kleedjesmarkt van 8.15 uur tot 9.00 uur. De leerlingen mogen boeken meenemen om te verkopen.
Alle boeken kosten 50 eurocent. Dit geld mogen zij zelf houden. Graag inschrijven op de lijsten die op de oranje wand hangen!
Bij binnenkomst woensdag wordt de leerlingen die hun boeken willen verkopen, een plekje in de hal of speelzaal toegewezen.
Hier mogen de leerlingen boeken uitstallen op de meegebrachte kleedjes.
Ouders en kinderen mogen samen zoeken naar leuke boeken op alle kleedjes. Ouders van groep 1 t/ m 3 die eerder weg moeten,
kunnen hun kind in de eigen groep afleveren.
Veel plezier met verkopen en kopen!
Herhaalde oproep biebouders.
De biebcommissie is nog op zoek naar minimaal 3 ouders die kunnen helpen bij het bibliotheekbezoek van groep 4 t/m 8.
Op vrijdagmorgen van 8.15 uur tot ongeveer 9.15 uur gaan deze groepen naar de bibliotheek om boeken te lenen. Dit om het lezen
te stimuleren! Elke week zijn er 3 ouders die zorgen voor het uitlenen en opruimen van de boeken. Ouders die meehelpen met de
bieb zijn een keer in de 3 á 4 weken aan de beurt. Graag opgeven bij juf Arianne via ariannepedersen@onderwijsprimair.nl .
Brengen in de klas groep 1 en 2
Na de herfstvakantie mag u voortaan uw kind(eren) in de klas brengen. De leerkracht staat niet langer meer bij de deur, maar zal de
leerlingen in de kring begroeten. Op deze manier proberen we het brengen wat soepeler te laten verlopen en geven we u de
gelegenheid om samen nog even een boekje te lezen of een werkje te bewonderen in de klas. Om op tijd te kunnen starten zal 1
minuut voor tijd een signaal worden gegeven om afscheid te nemen en de klas te verlaten.
Zelfstandig naar de klas
Elk jaar komen de leerlingen van groep 3 na de herfstvakantie zelfstandig naar de klas. Mocht u iets willen doorgeven of heeft u een
vraag aan de leerkracht dan kunt u natuurlijk even meelopen.
Bezig zijn met archeologie voor kinderen
Heb je altijd al eens willen weten wat er onder de grond voor bodemschatten zitten? En hoe
archeologen te werk gaan?
Kom dan in de herfstvakantie op dinsdag 17 oktober naar de bibliotheek van Ouderkerk aan
den IJssel voor een leuke workshop rond archeologische vondsten.
Archeologe Yvonne Lammers komt eerst wat vertellen over archeologie en laat daarbij heel
veel spannende vondsten zien. Daarna kunnen de deelnemers zelf aan de slag om met
behulp van de game Minecraft een Romeins fort te bouwen.
De activiteit start om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur en is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Deelname is gratis, maar aanmelden is nodig omdat er niet meer dan 20 kinderen mee kunnen doen.
Geef je op bij de balie van de bibliotheek of via infoouderkerk@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

