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Voor de bijzondere activiteiten verwijzen we naar de kalender van de app en de website. Hier vindt u ook meer informatie over de
activiteit. Wij raden u aan met enige regelmaat de kalender te raadplegen.
Studiedag 10 september
Maandag 10 september is er geen school in verband met een studiedag van het team. We zullen ons verder verdiepen in het
lesmodel Doordacht Lesgeven. Vorig schooljaar hebben we het lesmodel vooral toegepast in de leeslessen. Dit jaar zorgen we voor
een verdere verdieping en zullen we ons verder bekwamen in de toepassing van het lesmodel bij de lessen woordenschat in de
groepen 1 t/ 3 en bij de spellinglessen in de groepen 4 t/m 8.
Staking woensdag 12 september
Voor de zomervakantie waren er stakingen in het basisonderwijs in tal van provincies. Woensdag 12 september worden de
estafettestakingen in Zuid-Holland en Zeeland voortgezet. Het team van De Schakel heeft besloten om mee te doen. De school is
die dag gesloten!
Een week voor Prinsjesdag willen we duidelijk maken dat het kabinet echt over de brug moet komen met investeringen in het primair
onderwijs. Ja, er is iets aan de werkdruk gedaan. Ja, er is geld vrijgemaakt voor salarisverbetering, maar de salariskloof met het
voortgezet onderwijs is nog niet gedicht. Willen we het lerarentekort oplossen, dan moet het beroep echt aantrekkelijker worden.
Hoofdluis
Vorige week heeft de hoofdluisbrigade alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis of neten. Helaas is bij enkele kinderen op onze
school hoofdluis geconstateerd. Dit betreft leerlingen van de groepen 4, 5 en 7/8. Omdat de kans van besmetting aanwezig is, wordt
u aangeraden de komende 14 dagen het gezin dagelijks op hoofdluis te controleren. In de genoemde groepen zal binnenkort
opnieuw een controle plaatsvinden. Het is belangrijk dat u de school op de hoogte stelt als u hoofdluis vindt bij uw kind.
Krimpenerwaard in beweging
Speciaal voor alle waardbewoners organiseert Rabobank Krimpenerwaard op zaterdag 8 september 201 alweer de zevende editie
van Krimpenerwaard in Beweging! Tijdens deze gezellige en sportieve dag kunnen verenigingen, stichtingen en scholen een
financiële sponsorbijdrage bij elkaar fietsen of wandelen. U doet toch ook voor ons mee aan deze activiteiten?
Meer informatie over Krimpenerwaard in Beweging is te vinden op www.KIB2018.nl.
O.B.S. De Schakel heeft deelnemersnummer: 92. Graag opgeven als u meedoet.
Gebruik van Whatsapp door de klassenouders
Elk schooljaar vragen wij bij elke groep een klassenouder die ons helpt bij het organiseren van tal van activiteiten. De klassenouders
gebruiken WhatsApp om te communiceren met de ouders van de klas. Vaak worden er oproepjes verstuurd of korte mededelingen
gedaan. Hiervoor zal in WhatsApp de verzendlijst gebruikt worden. Alle reacties komen bij de klassenouder terecht. Op deze manier
blijft het overzichtelijk en blijft u verschoond van een stroom aan appjes die voor u niet ter zake doende zijn.
Contacten met de leerkrachten van uw kind(eren)
In deze tijd van internet en social media zijn we zo gewend geraakt om Facebook, Whatsapp, Twitter, LinkedIn etc. te gebruiken. We
appen meer dan we bellen; privé bellen we vaker mobiel dan dat we het vaste nummer gebruiken.
Wij stellen het echter op prijs als u zich in de contacten met de leerkracht beperkt tot het gebruik van e-mail en telefoon. Voor
schooltijd tot 8.05 uur en na schooltijd zijn de leerkrachten telefonisch bereikbaar op 0180-681994. Voor het maken van een
afspraak, het doen van een korte mededeling of het stellen van een korte vraag kunt u ook altijd even binnenlopen als u uw kind
brengt of ophaalt. Het meegeven van een briefje aan uw kind werkt ook nog steeds.
Ziekmeldingen kunt u doen via de app. Deze meldingen komen in de e-mail van de leerkrachten terecht en worden aan het begin
van de dag gelezen. U kunt deze functie van de app ook gebruiken voor het melden van dokters- of tandartsbezoek als het
bijvoorbeeld een consult voor de volgende dag betreft.

ALV ouderraad op 16 oktober
Op dinsdagavond 16 oktober is de algemene ledenvergadering (ALV) van de ouderraad gepland. Op deze avond doet de ouderraad
verslag over het afgelopen schooljaar en presenteert zij de plannen en de begroting voor dit schooljaar. Op die avond wordt ook de
hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage met u afgestemd.
Ouderportaal
Vorig schooljaar hebben we u gevraagd om de administratieve gegevens betreffende uw kind(eren) te checken in het ouderportaal
van ParnasSys. Graag via het ouderportaal wijzigingen in telefoonnummers doorgeven. Mocht u voor uw kinderen een ander
opvangadres hebben in geval u bij nood niet bereikbaar bent dan ook graag doorgeven.
Mocht u niet (meer) kunnen inloggen in het ouderportaal omdat u de inloggevens niet meer hebt, dan graag een e-mail sturen naar
administratie.schakel@onderwijsprimair.nl . In deze mail kunt u eventueel ook een gewenste gebruikersnaam opgeven. Dit moet dan
wel een unieke gebruikersnaam zijn, wellicht handig om daarin een geboortejaar, huisnummer o.i.d. te gebruiken. Bij voorbaat dank.
Berichten van de ouderraad
Bijeenkomst ouders “activiteiten-ouderraad”.
Woensdag 5 september 8.15 uur, speelzaal.
De eerste vergadering, waarbij alle ouders die zich betrokken voelen en willen helpen bij de activiteiten geïnformeerd worden over
de werkwijze van de ouderraad. De eerste werkgroepen zullen worden gevormd en de taken voor de aankomende activiteiten, zoals
kleedjesmarkt en Sinterklaas worden verdeeld.
Bent u ook geïnteresseerd en wilt u meehelpen bij een activiteit van de ouderraad? We zien je graag.
Ouderraad is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester!!!
U hoeft geen fiscaal wonder te zijn, maar affiniteit met boekhouden kan wel handig zijn.
Meldt u zich vóór 15 oktober bij Hilde Boonstra of Marleen Joling (or.schakel@onderwijsprimair.nl )
Of geef het aan bij een leerkracht.
Wilt u eerst meer informatie over deze vacature, wij vertellen het u graag.

