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Agenda februari
Ma. 12 feb.: Schaatsen gr. 4 t/m 8

Di. 20 feb.: studiedag team, die dag vrij

Do. 22 feb.: Rapport mee

Di. 13 feb. 14.00 u.: Knutselmiddag Valentijn

Wo. 21 feb.: Volleybal gr. 7 t/m 8

Ma. 26 feb. t/m 2 mrt.: Voorjaarsvakantie

Wo. 14 feb.: Volleybal gr. 3 t/m 6

Wo. 21 feb.: Disco, thema beachparty

Olympische Winterspelen
Vandaag zijn de Olympische Winterspelen van start gegaan. In elke groep is hier in een eigen vorm aandacht aan besteed. Veel
leerlingen hebben ook een gedeelte van de officiële opening meegekregen. De leerlingen waren erg enthousiast en zullen de
komende periode ook zelf sportief aan de slag gaan. Deze nieuwsbrief staat namelijk grotendeels in het teken van sportieve
activiteiten.
Schaatsen
Deze maandag gaat groep 4 tot en met 8 schaatsen. Alle leerlingen worden gewoon om 8.15 uur op school
verwacht. Vanuit school vertrekken wij met auto’s richting de ijsbaan van Rotterdam. De leerlingen krijgen een
clinic van schaatsvereniging de Lekstreek. Daarnaast is er ruimte om vrij te schaatsen. Alle ouders die willen
rijden en begeleiden alvast bedankt! Denkt iedereen ook aan de handschoenen?
Volleyballen
Woensdag 14 februari en woensdag 21 februari vindt het Schoolvolleybaltoernooi plaats. In de gymlessen is al hard getraind. Leuk
dat veel leerlingen zich weer hebben opgegeven! De eerste woensdag mogen de leerlingen van groep 3 tot en met 6 van start. Op
21 februari spelen de leerlingen van groep 7 en 8. De ouders en deelnemers van groep 3 t/m 6 hebben deze week briefjes
meegekregen met de benodigde informatie. De informatie voor groep 7 en 8 zal aankomende week uitgedeeld worden.
Schoolvoetbal
Dit schooljaar is er ook een schoolvoetbalteam voor groep 7 en 8 opgegeven. Het gaat om een gemengd elftal. Zodra er meer
informatie bekend wordt, zult u dit lezen in de nieuwsbrief of op de app.
Alpe d’ Huzes
In het kader van teambuilding en voor het goede doel is een groot deel van het team van de Schakel donderdag 8 februari uit eten
geweest. Mogelijk ziet u ons terug in de krant. Via Alpe d’ Huzes wordt er geld opgehaald voor het KWF. In dit geval werd er geld
verzameld middels een restaurantactie. In juni zullen de deelnemers van Alpe d’Huzes de berg beklimmen.
Disco
Voor meer informatie over de schooldisco verwijs ik u naar een eerder bericht in de schoolapp. 21 februari gaan wij in beach-stijl de
dansvloer op.
Koningsspelen
Ook dit jaar doen wij mee met de Koningsspelen. Wij organiseren de Koningsspelen op 26 april 2018.
Onze methodes
In eerder nieuwsbrieven is al enige informatie geweest over de methodes die wij bij ons onderwijs gebruiken. Mogelijk hoort u uw
kind alle spellingsregels al opnoemen. De komende weken krijgen groep 4 t/m 8 de nieuwe informatiebrief van STaal voor spelling
mee. Hierin komen de spellingsregels terug en vindt u ook een link naar een filmpje voor ouders over de methode. De geïntegreerde
lesmethode wereldoriëntatie van Blink, die wij sinds dit schooljaar gebruiken, is deze onderscheiden met de IPON Award 2018. Blink
Wereld is de eerste methode wereldoriëntatie waarin vaardigheden als kritisch denken, zelf kennis verwerven en samenwerken
volledig zijn geïntegreerd. Dit heeft met een aantal andere factoren geleid tot de innovatieprijs.

