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1. Wijzigingen personeel nieuwe schooljaar
Aan het begin van dit schooljaar hebben enkele personele wijzigingen plaatsgevonden op
basisschool de Schakel. Directeur Swen Schellings heeft op woensdag 30 augustus 2017 op
een informele wijze afscheid genomen van het team en zal tot 1 mei 2018 als directeur
verbonden blijven aan St. Paulus. Christian van den Brekel is per 1 september 2017 de
nieuwe directeur op basisschool de Schakel, tijdens de eerste schooldag heeft u reeds kennis
met hem kunnen maken. Daarnaast zal hij per 1 mei 2018 eveneens de directeurstaken van
Swen overnemen op St. Paulus. Ook Monique Reversma, voorheen intern begeleider op de
Schakel, is m.i.v. het nieuwe schooljaar werkzaam op St. Paulus als adjunct-directeur en
intern begeleider. Patty van der Aa heeft haar taken als intern begeleider overgenomen op
de Schakel. We wensen Christian en Patty heel veel werkplezier toe op de Schakel.
We willen de ouders en de kinderen ook nadrukkelijk de gelegenheid geven om afscheid te
nemen van Swen en Monique. Op woensdag 27 september 2017 zullen zij aanwezig zijn op
de Schakel, waarbij u op informele wijze afscheid van hen kunt nemen (vanaf 12.00u in de
centrale hal).

2. Belangrijke data
-

Donderdag 14 september 2017: algemene informatieavond (vanaf 18.30u).
Vrijdag 15 september 2017: schoolreis.
Vrijdag 22 september 2017: om 12.30u is de school uit.
Dinsdag 26 september 2017: schoolfotograaf. Wilt u een foto van uw kinderen samen met
een broertje of zusje dat nog niet op onze school zit, dan kunt u vanaf 14.30u op school
terecht om een foto te laten maken van alle kinderen.
- Op maandag 2 oktober 2017 starten we weer met 2 projectweken. Ook de
Kinderboekenweek zal in deze twee weken uiteraard de aandacht krijgen.
- Woensdag 11 oktober 2017: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. studiedag INNOVO.

3. Traktatiebeleid
Zoals bekend heeft vorig schooljaar een wijziging plaatsgevonden ten aanzien van het
traktatiebeleid, graag willen we dit beleid nog eens onder de aandacht brengen. Het gaat
hier dus om de traktatie, de verjaardag van uw zoon of dochter wordt dus gewoon in de klas
gevierd!

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 trakteren niet meer als ze jarig zijn, maar mogen die dag
€5,- in de klassepot stoppen. Van dit geld organiseert de leerkracht aan het eind van het
schooljaar een feestelijke “klassendag” voor iedereen. Uw jarig kind viert dus zijn/haar
verjaardag in de klas en wordt extra in het zonnetje gezet. De kinderen van de groepen 1 t/m
4 trakteren ook niet, maar hoeven die dag géén geld mee te brengen. Ook zij hebben samen
met hun leerkracht aan het eind van het schooljaar een leuke dag. Op de verjaardag van uw
kind wordt gezorgd dat uw zoon/dochter zich hartstikke jarig voelt en zeker in het zonnetje
komt te staan. Wilt u er als ouder ook op toezien dat uw kind een gezonde lunch (bruin
brood en fruit/groente) mee naar school brengt? Verder zijn koekjes en snoep niet welkom
in de lunchtrommel en zal de leerkracht deze weer mee terug naar huis geven.

4. Hoofdluiscontrole
Na elke vakantieperiode worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis door ons
“kriebelteam”. De data staan in de schoolkalender vermeld. Mocht uw kind hoofdluis
hebben, dan wordt u hierover ingelicht door juffrouw Sandra die de hoofdluisgroep
begeleidt. Elk kind uit de groep krijgt dan aan het einde van de schooldag een briefje mee
naar huis, zodat u weet dat er hoofdluis is geconstateerd in de groep.
Als u in de toekomst zelf wilt controleren of er bij uw kind(eren) sprake is van hoofdluis, dan
laat het filmpje 'Luis in je haar? Kammen maar!' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu zien hoe u dit snel en adequaat kunt aanpakken. Voor meer informatie: zie het
filmpje https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo

5. Oudervereniging (OV)
Een nieuw schooljaar betekent ook weer nieuwe activiteiten van en door onze
oudervereniging. Hieronder staan een paar activiteiten opgenoemd, maar er is veel meer
wat de oudervereniging doet. Het zijn allemaal zaken die het op school ‘gezellig’ maken. Om
dit te kunnen doen is geld nodig. Hiervoor wordt jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd
waarvan een deel gebruikt wordt voor de kosten van de schoolreis, St. Nicolaasviering,
Kerstviering, Carnaval etc. Binnenkort ontvangt u weer de brief van de OV met het verzoek
de €25,- per leerling over te maken op de schoolrekening.
Activiteiten voor dit schooljaar zijn onder andere:
- Vrijdag 10 november 2017: St. Maartenstocht
- Vrijdag 15 december 2017: Kerstbal
- Woensdag 27 juni 2017: Fancy-fair

6. Het project ‘DOOR’
We gaan dit schooljaar een mooi vervolg geven aan het plan ‘Muziekonderwijs Limburg
DOOR!’, waarbij onze leerlingen onder leiding van een ervaren muziekconsulent (meester
Carlo) concreet aan de slag gaan met verschillende muziekinstrumenten. Dit alles in het
kader van het stimuleren van de brede talentwikkeling van de kinderen! Ook krijgen onze
leerkrachten gerichte deskundigheidsbevordering aangeboden, zodat zij ook na afloop van
deze subsidie goed muziekonderwijs kunnen verzorgen. Basisschool de Schakel, een van de
‘Limburgse Vroege Vogel-scholen’, zoekt in ieder geval intensief de samenwerking op
muziekscholen, muziekverenigingen enz.
Voor meer informatie over het muziekproject DOOR: neem eens een kijkje op de website
www.doormuziek.nl.

7. Isy
Zoals bekend maken we vanaf dit schooljaar structureel gebruik van de digitale nieuwsbrief
Isy. Middels Isy kan de school, via de mail, direct contact maken met de ouders en tevens
belangrijke informatie delen. Bij een nieuwsmelding op Isy ontvangt u via uw e-mailadres
een link waarop u dient te klikken. Vervolgens komt u op Isy terecht waarop u de
nieuwsmelding kunt lezen.
Op deze manier zijn de (papieren) briefjes over allerlei zaken niet meer nodig en kan middels
een bericht vanuit school de ouders van een bepaalde groep (of hele school) iets
medegedeeld of gevraagd worden. Om dit systeem goed te laten verlopen moet de school
wel beschikken over de e-mailadressen van de ouders. Dus heeft u nog geen e-mailadres
doorgegeven aan de leerkracht: dan het vriendelijke verzoek om dit op korte termijn
alsnog te doen!
Inloggen via Isy gaat via de website https://bsdeschakel.isy-school.nl/login

8. Schoolreis
Net zoals vorig schooljaar gaan we ook nu weer aan het begin van het schooljaar op
schoolreis, namelijk op vrijdag 15 september 2017.
En waar gaan alle groepen naar toe?
- Groepen 1-2: Kinderpretland in Weert
- Groepen 3 t/m 5: Kinderstad in Heerlen
- Groepen 6 t/m 8: Toverland in Sevenum
We wensen alle kinderen een fijne, (hopelijk) zonnige en vooral plezierige dag toe!

9. Rots en Water
In het verleden hebben een aantal leerkrachten binnen INNOVO de cursus “Rots en Water”
gevolgd. Ook leerkrachten van onze school hebben deelgenomen aan deze cursus.
Gedurende dit schooljaar wordt de training “Rots en water” wederom verzorgd op onze
school en wel op de dinsdagmiddag (door juffrouw Claudia).
Het “Rots en Water” programma is gericht op de ontwikkeling van positieve sociale
competenties en vaardigheden. Het heeft o.a. tot doel een groter lichaamsbewustzijn,
zelfbewustzijn, zelfkennis, het geloven in de eigen kracht en het herkennen van eigen
kwaliteiten en leerpunten van het kind.
Deze methode leert uw kind zelfbewuster, krachtiger, beheerster en weerbaarder met
lastige situaties om te gaan. Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd op school
informeren.

10. Wist u dat …..
- We weer heel blij waren om jullie op 28 augustus weer allemaal terug te zien?
- We alle nieuwe kinderen op onze school van harte welkom heten?
- Swen Schellings (directeur) en Monique Reversma (intern begeleider) afscheid hebben
genomen van de Schakel?
- Zij nu beiden werkzaam zijn op St. Paulus?
- En zij nog graag afscheid willen nemen van de kinderen en de ouders van de Schakel op
woensdag 27 september 2017 van 12.00 – 13.00u in de centrale hal?
- U van harte bent uitgenodigd?
- Er twee nieuwe collega’s gestart zijn op de Schakel: juffrouw Patty (intern begeleider
onderbouw) en meester Christian (directeur)?
- Ze met veel zin en energie gestart zijn en zich al helemaal thuis voelen op de Schakel?
- Meester Tim en zijn vriendin Sabrina de trotse ouders zijn geworden van zoon Len?
- En dat Len al goed gegroeid is?
- De wijkagent van Vrieheide na de Herfstvakantie enkele gastlessen zal verzorgen in de
groepen 7-8?
- Alle leerlingen vrij hebben op 11 oktober i.v.m. een studiedag bij INNOVO?
- De muziekconsulent (meester Carlo) van het project DOOR! weer van start is gegaan?
- Juffrouw Tiny ook dit schooljaar elke dinsdagochtend ondersteunt in groep 4, alhoewel ze
al een tijdje met pensioen is?
- Juffrouw Cindy Janssen ook weer op verschillende momenten op school aanwezig is?
- Er op de Zes Landenstraat, De Gasperistraat, Anjelierstraat en de Schrieversheideweg
grote veranderingen zijn aangebracht om de verkeerssituatie rondom onze school veiliger
te maken?
- Op de Anjelierstraat en de Rozenstraat vaak parkeervakken vrij zijn en ook op de
Verdragstraat en de parkeerplaats bij de voormalige kerk aan de Navolaan voldoende
parkeerruimte is?
- We allemaal ons steentje kunnen bijdragen aan een veilige verkeerssituatie rondom onze
school?

