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Start nieuwe schooljaar.
Inmiddels zijn we weer twee weken in het nieuwe schooljaar bezig. De leerlingen zitten al aardig in het ritme. Het
beginfeest is geweest. De kennismakingsgesprekken zijn gestart. De schoolfotograaf komt eraan. De school is in een
herfstthema versierd. Kortom we zijn weer gestart.

Nieuwe directeur.
Ook ik begin al aardig te wennen, hoewel ik nog dagelijks ‘nieuwe dingen‘ ontdek. Ik heb al vele ouders de hand mogen
schudden, sommigen misschien wel twee keer. Ook ben ik in alle groepen even ‘sfeer gaan proeven‘. En ik heb mee
geluncht met de hulpouders en de Ouderraad.
Wat een fijne warme school is de Schakel, leuke leerlingen, prettige ouders en fijne collega's.
Als u, als ouder, vragen heeft, stap gerust binnen. Komt het op dat moment niet uit, maken we een afspraak.
Sandra van Gent.
Onderwijsassistente
Dit schooljaar hebben wij juf Alina als onderwijsassistent voor extra ondersteuning. Juf Alina is elke dinsdag in de school
en om de week de vrijdag.
Studiedag
Er is u beloofd om, na de zomervakantie, de datum van nog één studiedag door te geven. Wij zijn er nog druk mee
bezig, maar deze datum staat helaas nog niet vast. Het gaat in sowieso 2020 vallen. In de volgende nieuwsbrief krijgt u
de juiste datum.
Schoolfotograaf
Op woensdag 18 september komt de schoolfotograaf op
school.
Zij maakt deze dag klassieke portretfoto’s van uw kind en een klassenfoto.
Ook maakt ze gezamenlijke foto’s van broertjes en zusjes die op De Schakel zitten.
Broertjes en zusjes buiten school
Het is ook weer mogelijk om in de middag met broertjes en zusjes die niet op
school
zitten op de foto te gaan. Inschrijven hiervoor kan vanaf maandag 16 september. De lijst met tijden hangt op het raam
bij de lerarenkamer.
Achtergrondkleur
De achtergrondkleur van de foto’s is licht mokka kleurig.
Bestellen foto’s
Via de leerkracht krijgt uw kind een kaartje mee naar huis met een persoonlijk wachtwoord. Hiermee kunt u de foto’s via
een beveiligde website bestellen.
Prijzen foto’s:
Een set foto's (een grote foto, pasfoto's en een klassieke groepsfoto) kost €14,95.
Andere formaten en mogelijkheden staan vermeld op de website.

Bericht van de Ouderraad
De Ouderraad heeft in de hal inschrijflijsten opgehangen met de activiteiten. Vindt u het leuk om te helpen bij één van
deze activiteiten dan kunt u uw naam op de desbetreffende lijst zetten.
Op maandag 14 oktober is er de algemene ledenvergadering van de O.R. De precieze tijd krijgt u nog.
Verder heeft de O.R. nieuwe mooie Schakelshirts en Schakelhesjes aangeschaft. Dit is gekocht van het geld van de
kledingcontainer Reshae van het Leger des Heils. Op de foto’s hieronder worden ze door twee topmodellen geshowd.

Krimpenerwaard in Beweging
Doet u ook met uw kind(eren) mee aan Krimpenerwaard in Beweging? Er zijn leuke routes voor de kinderen. En hoe
mooi is het dat u daar ook De Schakel extra mee kan sponsoren. Zie voor meer informatie: rabobank.nl/hollandse-ijssel.

Kabouterroute
Speciaal voor kinderen is er een avontuurlijke Kabouterroute in het Loetbos te Lekkerkerk. Langs
de route kunnen kinderen deelnemen aan een puzzeltocht met diverse activiteiten en opdrachten. Ga
de uitdaging aan en verdien €3,50 voor jouw vereniging, stichting of school. Dit geldt ook voor de
begeleiders.
Start tussen 9:00 en 15:00.

Survivaltocht
Voor de stoere kinderen is er een Survivaltocht uitgezet in het Loetbos te
Lekkerkerk. Langs de route trotseren de kinderen diverse hindernissen.
Ga de uitdaging aan en verdien €3,50 voor jouw vereniging, stichting of
school. Dit geldt ook voor de begeleiders.
Start tussen 9:00 en 15:00.
Nationale Sportweek
Team Sportservice Krimpenerwaard heeft voor de nationale sportweek 20-29 september 2019 met lokale
sportaanbieders een invulling verzorgd. Voor meer informatie: zie www.teamsportservice.nl/krimpenerwaard

