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Algemene ledenvergadering ouderraad op donderdag 18 oktober
De ALV van de ouderraad is eerder aangekondigd op dinsdag 16 oktober. Door onvoorziene omstandigheden hebben we de avond
moeten verplaatsen naar donderdag 18 oktober om 20.00 uur . Het is een jaarlijks terugkerende vergadering waarvoor alle ouders
worden uitgenodigd. Op deze bijeenkomst doet de ouderraad verslag van de activiteiten in het voorgaande schooljaar. Daarnaast
wordt er een financieel verslag gepresenteerd en de begroting van het nieuwe schooljaar vastgesteld. Onderdeel van de begroting is
de vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage. De uitnodiging staat op de app.
U kunt zich aanmelden via or.schakel@onderwijsprimair.nl .
Leerlingenzorg
De belangrijkste persoon voor uw kind op onze school is natuurlijk de juf of meester bij wie uw kind in de groep zit. De groepen worden
begeleid door één of twee vaste groepsleerkrachten. Zij verzorgen de lessen in de groep en houden de ontwikkeling van de leerlingen
goed in de gaten. Leerkrachten die gezamenlijk een groep hebben, zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs binnen de groep.
Bij de groepsleerkracht kunt u met uw vragen over de ontwikkeling van uw kind terecht. Ook voor leerlingen die wat extra’s nodig
hebben, is de leerkracht uw eerste aanspreekpunt. Soms zal de leerkracht u met een bepaalde vraag doorverwijzen naar de
coördinator leerlingenzorg.
De coördinator leerlingenzorg, ook wel intern begeleider genoemd, is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende
en begeleidende taken. Dit schooljaar is deze taak in handen van Ellen Rehorst en Ingeborg Kreuk. Zij zijn op woensdag werkzaam
in deze functie. Hun voornaamste taak is het ondersteunen van de leerkrachten. Zij bespreken ieder jaar de groep als geheel en de
leerlingen individueel. Zij zijn verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem, de organisatie van extra ondersteuning voor leerlingen
en zij onderhouden de contacten met externe deskundigen, zoals bijvoorbeeld de jeugdarts en de orthopedagoog van de
onderwijsbegeleidingsdienst.
U kunt Ellen en Ingeborg op woensdag aanspreken op school. De andere dagen zijn zij bereikbaar via clz.schakel@onderwijsprimair.nl.
Kinderboekenweek
Dinsdagmiddag hebben wij op feestelijke wijze de kinderboekenweek ingeluid. Alle
leerlingen hebben zich om 13.30 uur in de hal van de school verzameld. We
hebben een lied gezongen, er zijn gedichten over het thema vriendschap
voorgelezen en ter afsluiting zijn alle kinderen met een vriendje of vriendinnetje
onder de mooi versierde bogen doorgelopen. Het was heel gezellige start van de
kinderboekenweek.

Volgende week woensdag is de traditionele kleedjesmarkt,
waarbij leerlingen boeken te koop mogen aanbieden.
Kinderen die mee willen doen, kunnen intekenen op de lijst
die voor de oranje wand in de hal van de school ligt.
Kerstmusical
Aan het eind van het jaar voert het team van De Schakel een feestelijke kerstmusical op voor de kinderen en de ouders. Wij zijn op
zoek naar een aantal kinderen met (verborgen) acteer- en/of zangtalent! Kinderen uit groep 5 t/m 8, die het leuk vinden om ook een
rol te spelen in de musical kunnen zich vandaag inschrijven voor de audities. De audities vinden dinsdag 9 en donderdag 11 oktober
plaats vanaf 14:30 uur. De oefenmomenten zullen na de herfstvakantie op dinsdag en donderdag van 15:00-16:00 uur op school
plaatsvinden.

Praktische verkeerslessen
Voor de groepen 1 t/m 4 waren vandaag praktische verkeerslessen georganiseerd. De leerlingen mochten hun fiets of step meenemen.
Tal van vaardigheden zijn geoefend op een circuit dat was uitgezet. De kinderen waren erg enthousiast en hebben zich goed ingezet.
Dankzij het mooie weer en zeker ook dankzij de inzet van veel ouderhulp is het een geslaagde dag geworden.

Wij bedanken iedereen die vandaag heeft meegeholpen met de verkeerslessen.
Ook mogelijk als je geen financiële duizendpoot bent……..

DE OUDERRAAD ZOEKT NOG STEEDS EEN NIEUWE PENNINGMEESTER
“Sinds de laatste ALV zitten we zonder permanente penningmeester
binnen de ouderraad.
Wij zijn dan ook ernstig op zoek naar iemand die deze taak op zich zou
willen nemen.
Heb jij zin om het bestuur te versterken en iets van jouw tijd te
besteden om de ouderraad hierbij te helpen?
Het zou leuk zijn als we jou tijdens de komende ALV kunnen
voorstellen aan de leden.
Mocht je iemand kennen die hier uitermate geschikt voor is, maar
misschien te bescheiden is om zichzelf aan te melden, laat ons dat ook
weten.”
Daarnaast houdt je overzicht wat betreft de uitgaven per activiteit en controleer je wie de
ouderbijdrage heeft betaald.

Interesse of meer informatie nodig?
Laat het ons weten en stuur een mail of app.
or.schakel@onderwijsprimair.nl of 06-24414271

