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Studiedag – Alle kinderen zijn vrij
Scholenmarkt, groep 7 en 8
De volgende Schakelaar komt uit

Technieklessen
Tijdens de algemene ouderavond hebben we het gehad over lessen techniek op onze school. De afgelopen weken zijn we
hiermee aan de slag gegaan. Soms waren er lessen in de klas, maar ook in het techniek lokaal. De leerlingen gingen vaak
in groepjes aan het werk onder begeleiding van een leerkracht, maar voornamelijk onder begeleiding van ouders en zelfs
opa’s en oma’s. Wij, het team van De Schakel, vinden dit geweldig! Bij deze willen we dan ook alle ouders, oma’s en
opa’s hartelijk danken voor alle hulp!

Jullie hulp blijft ook voor de technieklessen die nog komen van harte welkom.
Camera’s op de speelplaats
Vanwege het feit dat wij nu veel nieuwe
speeltoestellen op onze speelplaats hebben,
gaan we een tweetal beveiligingscamera’s
plaatsen. We hopen dat deze camera’s een
preventieve werking hebben. Mocht er
onverhoopt toch wat vernield worden, dan
hopen we dat de camerabeelden ons kunnen
leiden naar een eventuele dader. De
camera’s nemen op, na sluitingstijd van de
BSO (als alle kinderen weg zijn en er dus
eigenlijk niemand meer op de speelplaats
mag komen), tot de volgende dag voor
aanvang school. Op die manier worden er
dan ook geen kinderen gefilmd.
Gezondheid Peter
Vorige week heb ik een (gelukkig klein)
hartinfarct gehad. Het gaat nu naar
omstandigheden goed met me. Ik ben nog
erg vermoeid en moet spaarzaam met mijn
energie omgaan. Deze week ben ik ’s
ochtends een paar uur aanwezig geweest en
dit hoop ik komende weken verder uit te
breiden. Mocht u mij willen spreken en ben
ik afwezig, dan kunt u altijd naar juffrouw
Ingrid vragen. Tevens kunt u op donderdag
en vrijdag ook bij juffrouw Laury terecht.
Peter Leenhouwers

Inlooptijd
Een aantal ouders heeft aangegeven ‘s ochtends moeite te
hebben met de inlooptijd van 5 minuten. Zeker als er sprake is
van meerdere kinderen uit één gezin en de kinderen verdeeld
zijn over twee gebouwen. Een andere groep ouders geeft aan
het niet fijn te vinden als de leerkracht tijdens de 5 minuten
inloop geen of minder aandacht heeft voor de kinderen in de
klas. Dit doordat ouders nog van alles aan de leerkracht vragen
of zaken willen bespreken. Wij snappen beide gedachten. Wij
vinden het heel begrijpelijk dat de ouder(s)/ verzorger(s) in de
groepen 1/2 met de kinderen mee naar binnen lopen en de klas
in gaan. In groep 3 willen we dit al wat gaan afbouwen, maar
we snappen dat dit in de eerste weken even wennen is. Daarom
willen we alle ouder(s)/ verzorger(s) van groep 3, tot de
herfstvakantie de gelegenheid geven met hun kind mee de klas
in te lopen. Na de herfstvakantie willen wij u vragen dit niet
meer te doen en bij de deur van de klas afscheid van uw kind te
nemen. Voor de resterende groepen geldt dit vanaf nu al.
Volgens onze schoolvisie hoort dit ook bij een stukje
zelfstandigheid van de kinderen. Het is natuurlijk wel zo dat als
u iets heeft wat u echt tegen de leerkracht moet zeggen
(noodzaak dus), u dat natuurlijk ook ’s ochtends kunt doen. Dit
spreekt vanzelf. Wij hopen dat u begrip heeft voor het feit dat
de leerkracht tijdens de “inloop 5 minuten” ook onmogelijk veel
ouders te woord kan staan. U kunt tijdens de inloop uiteraard
wel een afspraak maken voor een gesprek na school.
Wij hopen dat u begrip heeft voor ons standpunt.
Team De Schakel

