
 

 

 

Speciale data:   

7 september;   Studiedag – Alle 

kinderen zijn vrij                                                                                                                           

11 september;  Algemene ouderavond                                                                                                                                               

19 september;   De volgende Schakelaar 

komt uit 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste weken 

De school heeft een nieuwe speelplaats gekregen die we dan ook op de eerste schooldag van dit 

nieuwe jaar feestelijk geopend hebben. De jongste en de oudste leerlingen hebben, door een lint door 

te knippen, voor de officiële opening gezorgd. Elke groep mocht die dag een uur extra buitenspelen. 

Als ik zo om me heen kijk en luister zijn de kinderen erg enthousiast over onze nieuwe speelplek. Er 

zijn hier en daar nog wel wat kleinigheden die aangepakt moeten worden, maar dat gebeurt snel. 

Behalve de nieuwe speelplaats hebben alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 een eigen Chromebook 

(soort laptop) gekregen. Dit in plaats van de snappet tablets die de groepen 4 t/m 8 vorig jaar hadden. 

Nu wordt er op de Chromebooks gewerkt met de software van Gynzy. De kinderen gaan op de 

Chromebooks rekenen, spelling, werkstukken, etc. oefenen/ maken.  In de hogere groepen leren we 

de kinderen ook hoe je bepaalde zaken op internet kunt opzoeken. Gedurende het schooljaar krijgt het 

team van onze school extra studiemomenten, zodat we nog effectiever met deze digitale methode om 

kunnen gaan. 

 

Gezocht Luizenouders,  
Dit schooljaar zijn we dringend op zoek naar ouders die ons LUIZENTEAM willen komen versterken. We 

controleren alle kinderen van school ongeveer 1 keer per 4 of 6 weken op dinsdagmorgen direct om 8.30 uur. U 

vindt het toch ook fijn als de kinderen geen luizen krijgen!!!! Toch komt het landelijk heel veel voor, luizen in de 

klas. Belangrijk is om er snel bij te zijn en snel te behandelen. Geef u daarom snel op zodat wij de luizen onder 

controle kunnen houden. Als u bang bent dat u niet weet hoe u de luizen moet herkennen, geen ramp we hebben 

ervaren ouders die u graag helpen. Dus geef u snel op bij juffrouw Bea of Alien (de moeder van Ryan Koren.) 

Lijstje met de data van de luizencontroles:  

28 augustus 2018              30 oktober 2018                27 november 2018                                                                                  

8 januari 2019                   12 februari 2019                12 maart 2019                                                                                        

7 mei 2019                        11 juni 2019 
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Thema-opening groep 1/2  

Op donderdag 23 augustus hebben de groepen 1
 
en 2 en de peuters 

een speurtocht gedaan in alle kleutergroepen, de hal, buiten, bij de 

peuters en bij de BSO. Hierdoor hebben de kinderen de school wat 

beter leren kennen. Bijna alle foto’s in het boekje zijn gevonden 

door de kinderen. Super goed gedaan! De komende periode gaan 

we aan de slag met het boek “Bij ons in de straat”. De kinderen 

leren nieuwe woorden over huizen en straten, nieuwe letters en nog 

veel meer! We hebben er zin in! 

 

 



Bibliotheek 

Wij zijn als school heel erg blij met een schoolbibliotheek bij ons in de hal. Wij vinden namelijk dat lezen heel 

erg goed is voor de taalontwikkeling van de kinderen. 

Vanaf dinsdag 4 september is onze bibliotheek weer open !!!! 

Iedere dinsdagochtend mogen de kinderen van groep 3 en 4 een boek lenen van de bibliotheek onder 

schooltijd. De groepen 1 en 2 lenen 1 keer in de 2 weken een boek onder schooltijd. De andere week lenen ze 

een spel. 

De bovenbouw-kinderen lenen met de eigen leerkracht onder schooltijd een boek. Iedere klas op een ander 

moment. Een lijst met de tijden komt zo snel mogelijk in de bibliotheek te hangen. 

 

Hoe gaan we deze uitleen doen? 

Alle kinderen leveren om 8.30 uur zelf hun geleende boek in. Dit boek gooien ze in de boekenbrievenbus( de 

inleverbus ) die naast de bibliotheekcomputer staat. 

Vervolgens nemen ze hun oranje bibliotheektas mee naar de klas. De kleuters hangen de tassen in de klas neer. 

De andere groepen hangen de tassen aan hun kapstok. We gaan per groep en zonder ouders een nieuw boek 

lenen. 

Na schooltijd is er gelegenheid voor alle kinderen met of zonder ouders om een boek te ruilen. De kinderen 

mogen per keer 1 boek lenen. Dit kan op: 

 Dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 14.40 uur en 

 Donderdagmiddag van 14.30 uur tot 14.40 uur. 

Op deze dagen zijn juf Bea of juf Els met hulp van enkele ouders aanwezig om dit te begeleiden. 

 

De bibliotheekpasjes die de kinderen krijgen zijn alleen bestemd voor de bibliotheek op onze school en blijven 

in de bibliotheekkast bewaard. Het is niet de bedoeling dat deze pasjes mee naar huis genomen worden. Ook 

mogen boeken niet in andere bibliotheken ingeleverd worden of andersom. 

De boeken die bij onze school horen hebben allemaal nummer 46 op de rug van het boek staan. 

Alle kinderen hebben een oranje linnen tas. In deze tas gaan boeken mee naar school of mee naar huis. Wees 

er dus zuinig op. Bij verlies vragen wij een bedrag van 5 euro. 

Wij wensen iedereen weer een super schooljaar met heel veel leesplezier!!!! 

Juf Bea. 

 

 

Algemene ouderavond 
Dit jaar staat de algemene ouderavond gepland op dinsdag 11 september. De avond is opgedeeld in twee 
delen. We starten met een algemeen deel en het tweede deel vindt plaats in de groep van uw kind. De 
avond begint om 19.00 uur en duurt uiterlijk tot 20.30 uur. We hopen u allemaal te verwelkomen. 
 
 
 
 

https://www.vvh-harlingen.nl/ouderavond-jeugd-vvh/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderraad 

Onze ouderraad verzorgt samen met een aantal collega’s van onze school, de organisatie van tal van activiteiten. U moet 

bijvoorbeeld denken aan de volgende activiteiten: Kerstmis, Carnaval, Internationaal Kinderfeest, Sinterklaas, afsluiting 

schooljaar, etc. Vindt u het leuk om eens te komen kijken bij een vergadering van de ouderraad, dan bent u van harte 

welkom!  De eerst volgende Ouderraadsvergadering is op donderdag 8 november, aanvang 19.00 uur. 
 

 

 

 

 

MR De Schakel. 
Na een fijne vakantie is de school weer goed gestart en dus zal de MR ook 

weer gaan starten. 

Komend jaar hebben wij op de volgende data onze vergaderingen: 

6 september 2018 

25 oktober 2018 

6 december 2018 

24 januari 2019 

21 maart 2019 

9 mei 2019 

13 juni 2019 

De vergaderingen vinden altijd plaats in het schoolgebouw aan de 

Tellegenstraat vanaf 19:45u. 

Hierbij willen we alle ouders uitnodigen om deze vergadering(en) eens bij te 

wonen om goed te kunnen zien wat een MR zoal doet voor de school. Mocht u 

hier interesse in hebben, dan kunt u dit laten weten door een van de MR-leden 

aan te spreken (Ouders: Etienne, Tanya of Jenny en leerkrachten: Myrthe, 

Bernadette en Laury) of door een mail te sturen naar l.vannispen-

vanbodegraven@skpo.nl 

We hopen u een keer te mogen verwelkomen. 
 

 
Verkeersveiligheid rondom school 

Graag willen wij u het volgende vragen:  

Als het mogelijk is zou het fijn zijn als u, of uw kind, te voet of met de fiets naar school kan komen. 

Mocht dit niet mogelijk zijn en u met de auto komen, dan willen wij u vragen de auto goed te 

parkeren. Of op een parkeerplek, of langs de kant van de weg. Midden op de weg kan voor overlast 

en onveilige situaties zorgen. Wij danken u alvast voor uw medewerking. 

Team De Schakel 
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