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Samen sterk!
Belangrijke data

De afgelopen periode heeft de Omikron variant een behoorlijke impact
gehad. Kinderen en hele gezinnen werden ziek en moesten in
voorjaarsvakantie 28 feb t/m 11 quarantaine. Leerkrachten kregen een positieve testuitslag en konden
maart
geen les meer geven.
2 april start Ramadan
15 april Goede Vrijdag
18 april Tweede Paasdag

Ik ben enorm trots op het team. Want door hun tomeloze inzet is het
ons gelukt om in bijna alle gevallen de groepen op school te kunnen
houden. Iedereen was bereid in te vallen en te helpen waar nodig.
Daarnaast hebben jullie als ouders steeds goed met ons overlegd. En
waren jullie flexibel als de kinderen thuis online les moesten volgen.
Daar wil ik u voor bedanken.
Namens het team van de Schakel,
Janet
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WEBSITE
Heeft u de nieuwe website al eens bekeken? De MR en de OR hebben hier ook een eigen plek:

https://cbs-de-schakel.nl/

BABYNIEUWS
Jellien heeft op 21 november een dochter gekregen. Haar naam is Eliz. Jellien, haar man en zoontje Florin zijn
erg blij met haar komst. Na de voorjaarsvakantie komt Jellien weer terug op school.
Dido, één van de leerkrachten van groep 7, is inmiddels hoogzwanger. Ze werkt al een aantal weken thuis,
i.v,m. het corona virus. Na de voorjaarsvakantie gaat ze met verlof. Dit duurt tot aan de zomervakantie.
Jolanda, de leekracht van groep 8, is ook zwanger. Zij is hier heel blij mee. Als alles goed gaat, kan ze precies
doorwerken tot aan de zomervakantie. Dat is heel fijn voor de huidige groep 8.

RAMADAN
Tijdens de Ramadan gaan we sparen voor de stichting Santé pour Tous. Deze stichting is opgericht door
Abdelali Bentohami. Abdelali is al eens op school geweest om de groepen 7 en 8 te inspireren. Binnenkort
volgt er een interview met hem door een aantal kinderen uit de leerlingenraad. Dit interview filmen we en
sturen we rond via Parro zodat alle kinderen en ouders weten waar we de komende periode precies voor gaan
sparen.

“Al ruim tien jaar trekt het chirurgisch team van stichting Santé Pour Tous door
heel Marokko, met als doel het bereikbaar maken en verbeteren van de
Marokkaanse gezondheidszorg. Jaarlijks worden honderden patiënten kosteloos
geopereerd, wordt het lokale medisch personeel opgeleid en helpt het team bij
het opzetten van initiatieven om de kwaliteit van de gezondheidszorg te
verbeteren.”
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NIEUWE LOGOPEDISTE
Beste ouders,
Een nieuw gezicht voor de logopedie! Sinds januari 2022 werk ik als logopedist op De
Schakel voor Logopedie Direct. Ik ben aanwezig op de vrijdagen en u kunt bij mij
terecht voor alles wat met logopedie te maken heeft. U kunt mij bereiken op 0628579384 of via de mail: jessie@logopedie-direct.nl. U kunt terecht bij de logopedie
mèt, maar ook zonder verwijzing. Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft!
Vriendelijke groeten,
Jessie Schraven

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 5A kreeg een leuke Engelse les van Said!

Jolanda zat thuis in quarantaine. Groep 8 was gewoon op school. Ze kregen online les van de juf. Dus
iedereen had een eigen laptop en oortjes. Anne, Said en Charifa waren in de groep om hen te begeleiden. Het
was een mooi experiment!

Groep 8 deed ook mee aan het kinderrechten
filmfestival. Onder leiding van Freek van de
stichting Hollywood in de klas maakten ze een
prachtige film. Op 10 maart komt hij online. En
dan mogen we allemaal gaan stemmen op
onze acteertalenten!
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In groep 2/3 zijn ze dol op groente en fruit. Vorige week hadden
we op 1 dag 21 appels en 18 peren gegeten. Sommige kinderen
kunnen niet stoppen met eten. Laats hadden we ook wortels, daar
waren ze echt dol op. Alleen met losse tanden, zijn wortels soms
nog wel eens lastig…

]

WIST U DAT

Het team begonnen is in de moestuin? Onder leiding van moestuinmeester Daryo wordt de tuin
startklaar gemaakt. Er is zelfs al iets gezaaid! De komende tijd gaan ook de kinderen met Daryo de tuin
in.
De Schakel in Dreefnieuws stond? Er stond een mooi artikel over Taalplezier. Een
samenwerkingsproject tussen Taal doet Meer en de Schakel. Een aantal kinderen uit de groepen 4 en
5 krijgen wekelijks extra taallessen.
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