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1. Wijzigingen personeel nieuwe schooljaar
Zoals reeds bekend hebben m.i.v. het nieuwe schooljaar enkele personele wijzigingen
plaatsgevonden op basisschool de Schakel: juf Henriëtte heeft afscheid genomen van het
onderwijs (en in het bijzonder van de Schakel) i.v.m. haar pensionering en we hebben twee
nieuwe leerkrachten, juf Miranda en juf Anne-Miek, mogen verwelkomen binnen ons team.
Juf Miranda geeft 2 dagen per week les in de groep 5 van meester Eric en 1 dag in de groep 6 van
juf Phia en juf Anne-Miek geeft voor 3 dagen per week afwisselend les in groep 7 (meester Tim)
en in groep 8 (juf Cindy).
We wensen juf Miranda en juf Anne-Miek in ieder geval heel veel werkplezier toe op de Schakel!

2. Belangrijke data
- Vrijdag 14 september 2018: schoolreis.
- Op maandag 1 oktober 2018 starten we weer met 2 projectweken. Ook de Kinderboekenweek
zal in deze twee weken uiteraard de aandacht krijgen.
- Vrijdag 12 oktober 2018: vanaf 12.45u start van de Herfstvakantie.
- Week 44 en 45: oudergesprekken (groepen 1 t/m 8).
- Woensdag 7 november 2018: alle kinderen hebben een vrije dag i.v.m. een studiedag (team).

3. SWPBS
Op onze school vinden wij de eerste weken van het schooljaar heel belangrijk.
Wij gebruiken hiervoor een positieve aanpak met als belangrijkste doel het bevorderen
van een sociaal en veilig schoolklimaat.
Kernwaarden
Op basisschool de Schakel hebben we voor SWPBS drie kernwaarden: respect,
verantwoordelijkheid en veiligheid. De kinderen uit de leerlingenraad hebben
vorig schooljaar aangegeven dat het goed zou zijn om een tekening te maken bij
deze kernwaarden.

Naar aanleiding daarvan hebben wij deze kernwaarden opnieuw vorm gegeven. Iedere klas stelt
groepsregels op die passen bij onze kernwaarden en deze hangen op in de klassen.

Smileys
Tot aan de zomervakantie hebben we smileys gebruikt voor het bevorderen van
goed gedrag. In samenwerking met de leerlingenraad presenteren wij u nu onze
nieuwe smileys die wij op gouden muntjes hebben laten drukken.

4. Hoofdluiscontrole
Zoals gebruikelijk worden na elke vakantieperiode alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis door
ons “kriebelteam”. De betreffende data staan in de schoolkalender vermeld. Mocht uw kind
hoofdluis hebben, dan wordt u hierover ingelicht door juffrouw Sandra die de hoofdluisgroep
begeleidt.
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. Project ‘Next Level Kids’
Na de spetterende afsluiting van het eerste jaar ‘Next Level Kids’ zijn we weer volop aan de slag
met de voorbereiding van het nieuwe jaar. Dit keer willen we de motivatie voor het leren nog
meer vergroten door de thema’s door de kinderen zelf te laten invullen. Vanuit een groepsgesprek
zijn meerdere thema’s naar voren gekomen zoals koken, dieren verzorgen en geschiedenis. We
richten deze thema’s weer in met zowel leeractiviteiten als zinvolle ervaringsbezoeken. Daarnaast
zullen we dit schooljaar expliciet de samenwerking met het vervolgonderwijs opzoeken. We willen
kinderen laten proeven aan de stap na de basisschool.
Ook gaan we op zoek naar mogelijkheden om alle ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan
te gebruiken binnen onze school. Het voeren van kindgesprekken zal vast en zeker een item
worden waar alle kinderen van onze school mee te maken krijgen. Ook is er een mogelijkheid
gevonden dat één groep gaat kennismaken met muziekinstrumenten. Gedurende een vaste
periode krijgen de kinderen van deze groep dan in kleine groepjes de mogelijkheid om dwarsfluit
of gitaar te spelen. Natuurlijk wordt het plezier alleen maar vergroot wanneer ze thuis
gestimuleerd worden om te oefenen. Zo krijgen ze de kans om hun muziektalent te ontdekken.

6. Oudervereniging (OV)
Ook dit schooljaar gaat onze oudervereniging allerlei leuke activiteiten voor de kinderen
organiseren, denk maar aan de alom bekende activiteiten als het Sint Maartensfeest, het Kerstbal
en de Fancy Fair.
Maar er is natuurlijk nog veel meer wat de oudervereniging doet,
allemaal ten dienste van de kinderen. Om ook activiteiten als o.a. de
St. Nicolaasviering, de Kerstviering en Carnaval te kunnen bekostigen,
ontvangt u binnenkort weer de brief van de OV met het verzoek om
€25,- per leerling over te maken op de schoolrekening.
Bij stichting Leergeld kunt u een aanvraag doen als u in aanmerking komt voor een vergoeding.
Zie de website www.leergeld.nl/parkstad voor meer informatie.

7. Isy
Ook dit schooljaar maken we weer 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.
Heeft u op dit moment nog geen e-mailadres doorgegeven aan de leerkracht:
dan het vriendelijke verzoek om dit op korte termijn alsnog te doen!
Inloggen via Isy gaat gemakkelijk via onze website: https://bsdeschakel.isy-school.nl/login

8. Schoolreis
Ook dit schooljaar gaan alle groepen weer in september op schoolreis, namelijk op vrijdag 14
september 2018. Let op: deze schoolreis duurt de hele dag, dus de kinderen komen later thuis dan
als gewoonlijk op vrijdag!
En waar gaan we allemaal naar toe?
- Groepen 1-2: Kinderpretland in Weert
- Groepen 3 t/m 5: Fun Valley in Eijsden
- Groepen 6 t/m 8: Toverland in Sevenum
We wensen alle kinderen een hele fijne, zonnige en vooral onvergetelijke dag toe!

9. Impulsregeling muziekonderwijs
Aan het einde van het vorige schooljaar hebben we de regeling Impuls Muziekonderwijs kunnen
bemachtigen en dat zorgt ervoor dat we de komende drie schooljaren ons muziekonderwijs van de
nodige ‘impulsen’ kunnen voorzien. De komende periode gaan we ons oriënteren op het
aanschaffen van een nieuwe muziekmethode die tevens voldoet aan de kerndoelen en de SLO
leerlijn muziek. Daarnaast krijgen we, net als vorig schooljaar, gerichte deskundigheidsbevordering
door een gespecialiseerde vakdocent muziek aangeboden met als doel het kunnen aanbieden van
kwalitatief goed muziekonderwijs. We houden u op de hoogte!

10. Wist u dat …..
-

We heel blij waren om jullie op 20 augustus weer allemaal terug te zien?
We alle nieuwe kinderen op onze school van harte welkom heten?
Er twee nieuwe collega’s gestart zijn op de Schakel: juffrouw Anne-Miek en juffrouw Miranda?
Zij met veel zin en energie op onze school begonnen zijn?
Juffrouw Sylvia steeds vaker op school aanwezig is en dat ze volop werkt aan haar herstel?
Zij nu nog wordt vervangen door juffrouw Ingrid?
Meester Tim en meester Eric dit schooljaar 1 dag ouderschapsverlof hebben opgenomen?
Zij nu ook kunnen genieten van hun ‘papadag’?
Meester Eric tevens de lerarenbeurs heeft aangevraagd om een Masteropleiding omtrent
Rekenen te gaan volgen?
Dat we scholing en ontwikkeling van onze medewerkers stimuleren?
Dat de kinderen hier ook van profiteren?
Juffrouw Tiny ook dit schooljaar weer lesgeeft op de Schakel, alhoewel ze al een tijdje met
pensioen is?
Zij elke donderdag lesgeeft in groep 4A, zodat meester Roger op deze dag het project ‘Next
Level Kids’ weer kan vormgeven?
De kinderen na de Herfstvakantie kunnen gaan werken met I-Pads (groepen 1 en 2) en
chromebooks (groepen 3 t/m 8)?
Wij nu al weten dat zij dit erg leuk én leerzaam zullen gaan vinden?

