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Agenda november/december
Woe. 29 nov.: studiedag, die dag is er geen school

Woe. 20 dec.: Kerstviering

Di. 5 dec.: Sintviering, normale schooltijden

Ma. 25 dec. 2017 t/m vrij. 5 jan. 2018: kerstvakantie

Basisschool-app
Er is een belangrijke upgrade doorgevoerd voor onze app. Mocht u onze basisschool-app nog niet gebruiken dan kunt u de
basisschool-app downloaden voor uw smartphone of tablet met een iOS- of Android- besturingssysteem. U vindt de app in de Appstore of de Google Play-store onder de naam “o.b.s. De Schakel”.
Als u de app installeert op een iPhone of een iPad dan kunt u de volgende link gebruiken voor de installatie van de app:
https://itunes.apple.com/nl/app/o-b-s-de-schakel/id1191482282?mt=8&uo=4
Voor de devices met een Android-besturingssysteem gebruikt u:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concapps.obsdeschakel
In het kader van de privacy zijn bepaalde onderdelen van de app afgeschermd.
Bij het voor de eerste keer installeren van de app of bij het doorvoeren van de upgrade wordt u gevraagd om een inlog aan te
maken. Vul de gevraagde gegevens in van uzelf en uw kind(eren). U ontvangt dan automatisch op het ingevulde e-mailadres de
inloggegevens. Deze kunt u vervolgens in de app invoeren bij het tegeltje “persoonlijke pagina”.
Mocht u de upgrade al geïnstalleerd hebben dan kunt u via het tegeltje “persoonlijke pagina” de hierboven genoemde procedure
inzetten en een inlog aanvragen.
Door het inloggen heeft u toegang tot de groepspagina’s van de groep(en) van uw kind(eren) en de fotopagina. Mocht een en ander
niet helemaal volgens plan verlopen, dan kunt u een e-mail sturen naar ict.schakel@onderwijsprimair.nl. Meester Ruud kan u
ongetwijfeld verder helpen bij de installatie of het inloggen.
Ziekmelden of verlof aanvragen kunt u ook via de app doen. De tegeltjes “persoonlijke pagina” en “persoonlijke inbox” gebruiken we
vooralsnog niet. Meer persoonlijke berichten versturen we namelijk met e-mail via ParnasSys.

Nieuws, nieuwsbrieven en berichten uit de groepen zullen wij vanaf 1 januari 2018 alleen nog via de app verspreiden.
De nieuwsbrieven worden ook op de website gepubliceerd. Hier kunt u ook de eerder verspreide nieuwsbrieven van dit schooljaar
raadplegen.

Nationaal Schoolontbijt
Het schoolontbijt was vandaag een succes. De kinderen
hebben heerlijk gegeten en het was erg gezellig. Groep 3 was
uitgenodigd op de boerderij. Deze foto haalde het nieuws.
Voor meer foto’s gaat u naar:
https://www.anpfoto.nl/search.pp?eventid=2134197

Rapportage
Dit schooljaar hebben we nieuwe methoden ingevoerd voor het aanvankelijk lezen in groep 3 en het taalonderwijs in de groepen 4
t/m 8. Ook zijn we voor de zaakvakken thematisch gaan werken. Dit heeft ingrijpende consequenties voor onze schriftelijke
rapportages. Het rapport zoals we jaren hebben gehanteerd, past niet meer bij deze manier van werken en de nieuwe methodes. Er
is een werkgroep samengesteld vanuit het team die de opdracht heeft om een nieuw rapport te ontwikkelen. Hier is tijd voor nodig en
we zijn nog niet zover dat we al een nieuw rapport kunnen presenteren.
In de komende weken zullen er 10-minutengesprekken plaatsvinden waarbij de vorderingen op het gebied van de
basisvaardigheden (lezen, taal en rekenen) centraal staan. Dit gebeurt aan de hand van de uitslagen van methodetoetsen die we in
ons administratiesysteem, ParnasSys, hebben vastgelegd. U krijgt binnenkort de mogelijkheid om naar behoefte een gesprek in te
plannen met de leerkracht. Van de leerkracht van uw kind verneemt u de periode waarin de 10-minutengesprekken plaats zullen
vinden.
De rapportages aan de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 zullen dit schooljaar op dezelfde wijze plaatsvinden als in
voorgaande jaren.
Sinterklaas en kerstviering.
Dinsdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Die dag houden we de gewone schooltijden aan.
Vanaf groep 6 maken de kinderen een surprise. Meer hierover hoort u later.
Groep 6 uit de 5/6 combinatie is die dag bij groep 6/7. Ze trekken lootjes met de kinderen van groep 6 uit groep 6/7.
Woensdagavond 20 december is er een kerstdiner, waar we uw hulp weer voor inroepen. Verdere informatie volgt nog.
Dit jaar doen we mee aan het goede doel: “lichtjes voor Sofia”. De kinderen maken op school een lampion die door u gesponsord
kan worden. Na het diner lopen we met elkaar, kinderen, ouders en leerkrachten, een rondje door het dorp met de lampionnen.

