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Staking.
Zoals u in het push bericht en in de mail heeft kunnen lezen gaat de staking van woensdag 6 november door. De school
zal deze dag gesloten zijn.
Het binnen brengen van de leerlingen van groep 3
Elk jaar is het de bedoeling dat de leerlingen van groep 3 na de herfstvakantie zelfstandig naar binnen komen. Dit is
goed voor hen zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. De komende week ( niet deze week) willen we als
overgangsweek gebruiken, daarna hopen wij dat het de leerlingen lukt om alleen naar binnen te komen.
Natuurlijk mag u als ouder naar binnen als u iets te melden of te vertellen heeft aan de juf of meester

Creatieve talentenmiddag
Vrijdag 22 november is er een creatieve talentenmiddag voor alle leerlingen van De Schakel. Heeft u een passie/hobby
en wilt u hier iets mee doen met een groepje kinderen. Dan kunt u intekenen op de inschrijflijst die in de hal van de
school hangt. U kunt aangeven hoeveel leerlingen u in uw groepje wilt en van welke bouw. De tijd is van 12.45 uur tot
13.45 uur
Hoe meer inschrijvingen, hoe meer keuze voor de leerlingen.
Graag tot 22 november.
Vormings Onderwijs
Helaas is er dit schooljaar waarschijnlijk geen godsdienstles. Er is nog steeds cverleg met Vormings
Onderwijs, maar ook zij hebben te maken met een lerarentekort. Op De Schakel was jarenlang Hetty een
vast gezicht voor deze lessen, maar zij is met pensioen.
Belangrijke data
06 november: Staking. De school is gesloten.
22 november: Creatieve talentenmiddag
05 december: Sinterklaas
11 december: Gastlessen van leerlingen van het Gemini College voor groepen 7 en 8
19 december: Kerstviering
23 december: Eerste vakantiedag

Het gamende kind
Je kind speelt games, of zit op YouTube. Dat hoort bij deze tijd, maar vraagt wel specifieke opvoedkundige aandacht.
Wellicht zijn er enkele frustraties en misschien loopt het de spuitgaten uit. Hoe kan je er voor zorgen dat je kind zijn of
haar leven niet verspeelt? Wat zijn de verslavende elementen van games waar je op kunt letten en hoe houd je fijn
contact met je kind? Wat is dat gaming en e-sports eigenlijk, welke competenties leren kinderen hier van en hoe kan het
de relatie juist versterken? Dit is een greep uit de vragen die beantwoord worden op vrijdagavond 15 november, tijdens
de week van Mediawijsheid, in bibliotheek Schoonhoven waarbij Koen Schobbers, oprichter van Parents of Play,
informatie, adviezen en tips zal delen.
De avond is specifiek bedoeld voor ouders, maar is ook interessant voor iedereen die met kinderen te maken heeft. Ook
ouders van jonge kinderen die zich vast voor willen bereiden op wat zeker komen gaat zijn uitgenodigd.
Je bent welkom, entree is gratis en de avond start om 19.30 uur (tot ongeveer 21.00 uur).

