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18 september: Algemene Ouderavond
22 september: Studiedag; alle kinderen vrij.
De volgende Schakelaar komt uit op donderdag 21
september

We zijn weer begonnen
De vakantie zit er op, de Schakel is deze week weer
begonnen. Met een spectaculaire wedstrijd werd besloten
wie de school mocht openen. Tijdens deze wedstrijd,
touwtrekken tussen de leerkrachten en groep 8, werd zelfs
het touw in tweeën getrokken. Uiteindelijk hebben de
oudste en de jongste leerling van onze school het officiële
moment verzorgd en de school dan ook geopend. Aan de
verhalen te horen hebben de kinderen een mooie en fijne
vakantie gehad. Gisteren ben ik even in alle klassen gaan
kijken en er heerste een gezellige sfeer. Jongens en
meisjes, namens alle juffen en meneren wensen wij jullie
en alle ouder(s)/ verzorger(s) een fijn schooljaar toe! Wij
hebben er heel veel zin in!
Peter Leenhouwers

Met de peutergroep 3+ en de kleutergroepen zijn we
gezamenlijk gestart met het thema “sprookjes”.
Na een introductie les in spelvorm hebben we even kennis
gemaakt met de verschillende sprookjes.
Voor de opening kwam de “sprookjesverteller” donderdag
31 augustus het sprookje van Hans en Grietje voorlezen.
Over 2 weken wordt dit sprookje afgesloten met een spel
waarna de sprookjesverteller terug komt om het sprookje
van Roodkapje voor te lezen. Weer 2 weken later zal na
een afsluiting het sprookje: Sneeuwwitje aan de beurt zijn.
Wil u graag iets meer weten hierover? Foto’s van de
opening en een filmpje zien van de “sprookjesverteller”,
het project en de opening?
Kom dan naar de koffieochtend op dinsdag 5 september!!!
Naast een lekker kopje koffie met lekkers vanaf 8.30 uur
gaan we om 8.45 uur starten met de foto’s en het filmpje.
WE HOPEN OP EEN GOEDE OPKOMST!!!!!!

Start in de klas
Op de eerste schooldag heeft uw kind een schoolkalender en
een 2e adres formulier meegekregen. Dit laatste formulier
gebruiken wij om onze gegevens up to date te houden. Wij
willen u dan ook vragen dit formulier binnen 3 dagen weer mee
terug te geven aan uw kind, zodat wij snel alle juiste gegevens
hebben.
Tijdens de eerste dag van het nieuwe jaar heeft elke groep
aandacht besteed aan onze schoolregels. We hebben er een
drietal: Iedereen is uniek, we doen het samen. Iedereen gaat
netjes om met spullen van zichzelf en een ander. Iedereen is
aardig voor groot en klein.
Los van deze schoolregels heeft elke groep/ klas ook een aantal
groepsregels afgesproken. Deze regels kunnen van groep tot
groep verschillen en worden samen met de leerlingen gemaakt.
Wilt u weten welke regels/ afspraken er gemaakt zijn dan kunt
u dat altijd aan uw kind vragen natuurlijk.

Continurooster
Dit jaar zijn we gestart met het continurooster. Zoals u weet
betekent dit dat de kinderen zowel voor de kleine pauze als
voor de grote pauze gezond eten en drinken mee moeten
nemen. Meerdere malen gaan wij evalueren hoe e.e.a. gaat. Tot
nu toe gaat alles goed, op een paar kleine dingen na, maar die
mogen geen naam hebben. In de ochtend gaan de schooldeuren
voortaan open om 08.25 uur. De lessen beginnen dan om 08.30
uur. De nieuwe eindtijd, 14.30 uur, is voor bijna alle ouders al
aardig ingeslepen. We zullen de bevindingen van het invoeren
van het continurooster later dit jaar met u delen.
Inloopochtend
Dit schooljaar hebben we er voor gekozen om twee keer per
jaar een hele week een inloopochtend te houden. Dit houdt in
dat u, in zo’n week, op elke dag van de week ’s ochtends het
eerste kwartier in de klas van uw kind mag komen kijken. De
precieze data van deze weken vermelden we later dit jaar in een
Schakelaar.
Nieuws uit groep 5
Ook al zijn we nog geen week bezig, groep 5 heeft zeker niet
stilgezeten. Na alle vakantie verhalen zijn we begonnen met de
eerste lessen. We hebben al klassenregels opgesteld, zijn bezig
met een complimentenpoort en er is al flink getekend. We
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hebben er zin in en gaan er een mooi jaar van maken…

amen kan…”hebben we onze eigen samenwerkingspoort
gebouwd. Deze poort is versierd met onze handafdruk . In iedere
vinger staat een compliment die we naar elkaar gemaakt hebben.
We gaan er een mooi jaar van maken
het weer zover. Het spetterende Schakel-schoolfeest voor de groepen
6, 7 en 8. Trek je fijnste dansschoenen aan en kom swingen.
De entree is. We gaan er een gezellig feest van maken…
Groeten, groep 8
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