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Wat is er al veel gebeurd!  

We zijn nu 7 weken bezig. In die tijd zijn er al prachtige dingen 

gebeurd. Het Jeugdjournaal kwam op bezoek bij groep 8. Er zijn 12 

nieuwe mediatoren getraind en geslaagd! Er zijn junior coaches voor 

Beweeg Wijs en we hadden een mooie opening van de 

Kinderboekenweek. U leest erover in deze nieuwsbrief.  

Voor nu een fijne herfstvakantie gewenst en we zien elkaar 25 oktober 

weer.  

Namens het team van de Schakel, 

Janet  

 

 

 

 

Belangrijke data 

 

Herfstvakantie 16 t/m 24 

oktober   

EU schoolfruit programma 

november t/m april  
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VREEDZAME SCHOOL  

 

Elske en Femke hebben 12 nieuwe mediatoren getraind. In de training leerden de kinderen hoe ze conflicten op kunnen 

lossen met behulp van het stappenplan van de Vreedzame School. Er werd geoefend en hun training werd afgesloten 

met een echt examen. Mooi om te zien hoe serieus de kinderen hiermee bezig waren. Gelukkig zijn ze allemaal 

geslaagd! 

 

   
 

 

BEWEEG WIJS OUDERS GEVONDEN! JUNIOR COACHES GESTART  

 

We hebben een aantal moeders gevonden die dit jaar helpen bij Beweeg Wijs. Ze hebben een training gehad 

van Thijs en staan allemaal 1 tot 3 dagen op het plein. Er zijn nu ook junior coaches begonnen. Zij zijn getraind 

door Niels van Beweeg Wijs. Bij de Ouderinloop van 15 oktober heeft Thijs uitleg gegeven over Beweeg Wijs. 

 

   
 

JEUGDJOURNAAL OP BEZOEK                          

 

Dat was een verrassing! Het Jeugdjournaal wilde langskomen in groep 8 om te praten over pesten. Wat 

hebben de kinderen toch goed verteld hoe zij er tegenaan kijken en wat we als school kunnen doen om pesten 

tegen te gaan. Wij zijn enorm trots op groep 8! Als u de uitzending gemist heeft, kunt u hem hier terugkijken: 

Avondjournaal van donderdag 23 september | NOS Jeugdjournaal 

 

 

https://jeugdjournaal.nl/uitzending/61207-avondjournaal.html
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OUDERRAAD 

 

De ouderraad (OR) bestaat in het schooljaar 2021/2022 uit de volgende leden: Soumicha (voorzitter), Hanan 

(penningmeester), Fatiha, Najat, Nasima, Halima, Dega, Pakize, Chaimaa, Esther, Aicha en Shirhaan. Namens 

het team zijn Nathalie en Michelle betrokken. 

De belangrijkste taak van de OR is het innen van de ouderbijdrage en het organiseren van activiteiten met het 

geld van de ouderbijdrage. Daarnaast geven wij ook advies aan de schooldirectie of aan de medezeggen-

schapsraad (MR) over zaken van school die ouders aangaat. Zo functioneert de OR dus ook als brug tussen 

directie, MR en ouders van de school. De OR vertegenwoordigt alle ouders. Daarom zijn de vergaderingen in 

principe openbaar, tenzij er zaken van persoonlijke aard op de agenda staan. Wil je een vergadering bijwonen, 

meld dit dan vooraf aan de voorzitter (ouderraad@cbs-de-schakel.nl) zodat zij hiermee rekening kan houden. 

De vergaderdata zijn voor dit schooljaar als volgt vastgelegd: 9 november, 14 december, 11 januari, 8 

februari, 15 maart, 12 april, 10 mei en 14 juni.  

 

 
 

BUURTTEAM 

 

Hallo iedereen, 

Het Buurtteam in Overvecht werkt samen met jullie school. 

Speelt er thuis of in je leven iets waar je zelf niet uitkomt? Maak je je zorgen, heb je vragen of problemen? Het 

buurtteam is er voor jou. We denken met je mee en helpen je bij het zoeken naar een oplossing. Dat doen we 

dichtbij: in de wijk en op school. 

  
Wij zijn Jeroen en Yvette. Wij weten veel over de wijk Overvecht, en over de mogelijkheden voor inwoners in de 

stad Utrecht. Je zult ons af en toe op school vinden. Je kan ons ook bellen. 

  

Jeroen: 0683257976 

Yvette: 0645092063 
 

FILMPJE OVER ARMOEDE  

 

Een aantal kinderen uit groep 7 hebben meegedaan aan een filmpje over het thema armoede. Dit filmpje is 

getoond op een bijeenkomst in de stad over armoede. U kunt het filmpje hier bekijken: Film Armoedeproject 

De Schakel - YouTube 

 

 

 

mailto:ouderraad@cbs-de-schakel.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Vk9WdocV4Uw
https://www.youtube.com/watch?v=Vk9WdocV4Uw
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KINDERBOEKENWEEK 

 

Op woensdag 6 oktober is de Kinderboekenweek feestelijk geopend. We wilden dit op het plein doen zodat u 

kon mee genieten, maar omdat het heel hard regende, moesten we het verplaatsen naar de hal.  

 

   
 

Er waren een aantal gasten op bezoek met een bijzonder beroep: een piloot, een 

stewardess, een moeder die werkt in de kinderopvang, iemand uit de bouw, een 

wijkagent en een brandweervrouw. Een aantal van hen zijn de klassen rond gegaan 

om te vertellen over hun beroep. De kinderen hebben genoten! Bedankt aan alle 

gasten die de tijd namen om langs te komen. Heel fijn! 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLFRUIT                      

 

We mogen meedoen aan het EU-schoolfruit- en groenteprogramma! 

Dit betekent dat alle kinderen vanaf 15 november t/m 18 april 3 dagen in de week van 

ons fruit/groente krijgen. U hoeft op die dagen als ouder dus geen fruit mee te geven.  

Zoals het er nu uitziet, krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit van 

ons. U geeft dan dus alleen op maandag en dinsdag fruit mee. U hoort via Parro hoe het 

verder gaat.   

 
 

BERICHT VAN MARTINE 

Hoi allemaal, het is enorm fijn om weer terug te zijn op de Schakel. Op 27 juli 2020 is mijn 

lieve zoon Hidde geboren. Hij bleek na zijn geboorte een leverziekte (galgangatresie) te 

hebben, waardoor we naar het UMC Groningen moesten. Daar hebben ze hem enorm goed 

geholpen. In januari moest hij helaas een levertransplantatie en mocht ik Hidde een stukje 

lever geven als levende donor. Het gaat nu enorm goed met ons allemaal. Ik heb jullie het afgelopen jaar 

enorm gemist en vind het fijn weer terug te zijn.   
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 

Groep 5B 

We zijn gisteren naar museum het Catharijneconvent geweest en de kinderen hebben geleerd dat veel 

feesten, zoals het offerfeest (Islam) en Kerst (Christendom) te maken hebben met geloof. Ze hebben 

tekeningen gemaakt en presentaties gehouden. Het vervoer met de partybus vonden ze heel erg leuk: de helft 

van de klas zat achterin. De rest zat in groepjes van vier of lekker alleen. 

Groep 2/3 

Vandaag kwamen er kinderen uit groep 6/7 voorlezen in de klas. Wat was dat gezellig! 

   

  

 

SQUID GAMES 

Wij merken dat kinderen op het plein spelletjes spelen die uit een beruchte Netflix serie komen: Squid Game. 

Deze serie is echt bedoeld voor jongeren / volwassenen (16+). De kranten staan bol van de verhalen over 

basisscholen waar er vervelende dingen gebeuren. Hieronder een link naar een artikel. We hopen dat u er 

thuis met uw kind(eren) over wilt praten.  

Netflix-hit Squid Game: kritische boodschap verpakt in kleurrijk en wreed spel | NOS 

 

WIST U DAT 

 Jellien vanaf vandaag met zwangerschapsverlof gaat? 

 We een fantastische conciërge hebben sinds 1 oktober? Zijn naam is Houcine Margoum en hij werkt op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  

 Er een mooie dag in Overvecht was waarin ouders centraal stonden: Manifestatie Ouders van 

Betekenis in Overvecht - Samen voor Overvecht - YouTube 

 

https://nos.nl/artikel/2401274-netflix-hit-squid-game-kritische-boodschap-verpakt-in-kleurrijk-en-wreed-spel
https://www.youtube.com/watch?v=0KKg04wtl7o
https://www.youtube.com/watch?v=0KKg04wtl7o

