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Agenda
8 sept.
9 sept.
14 sept.
20 sept.
30 sept.
8 okt.
12 okt.

Spreekuur GGD Gelderland-Zuid
Studiedag (leerlingen vrij)
Schoolfotograaf
Communieviering
MR vergadering
Startgesprekken
Startgesprekken

Normaal gesproken organiseren wij in de 2de en 3de
week van het schooljaar een algemene informatieavond. Met de huidige coronamaatregelen is een
dergelijke avond helaas niet mogelijk.
Om alle informatie voor het komende schooljaar
toch met u te kunnen delen, zullen we op woensdag
9 september via SchouderCom een digitale pagina
aanmaken. Op deze pagina zal informatie vanuit de
groepen, zorg en directie via videomateriaal met u
gedeeld worden.

Bericht vanuit de MR

Studiedag – kinderen vrij
Aanstaande woensdag 9 september is de eerste
studiedag van dit schooljaar. Op deze dag gaat het
team van de Schakel nieuwe ontwikkelingen voor
het komende schooljaar verder vormgeven. De
kinderen zijn op deze dag vrij.

Corona-maatregelen
Ook voor De Schakel is het lastig om in deze tijd de
balans te vinden tussen de RIVM-richtlijnen en de
praktische uitwerking op en rond de school. Hierin
is eigen verantwoordelijkheid van de ouders ook
belangrijk; houd 1,5 afstand, gebruik de
eenrichtingsweg en kom niet te vroeg naar school.
Omdat veel kinderen van de groepen 5 t/m 8 al
vroeg bij de 1ste ingang staan te wachten, zullen we
hen vanaf 8:15/13:00 al toelaten tot het afgesloten
schoolplein van de bovenbouw. Hierdoor houden
we het trottoir vrij en zorgen we voor een veiligere
verkeerssituatie op de aangrenzende weg.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunnen op de
gebruikelijke tijd (8:25/13:10) rechtstreeks naar de
eigen klas gaan.

Kascontrole Oudervereniging
Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de
Oudervereniging inclusief de verantwoording
hiervan over het afgelopen schooljaar (2019-2020)
is opgesteld en akkoord bevonden door de
kascommissie tijdens de jaarlijkse kascontrole.
Dit overzicht ligt vanaf vandaag t/m 25 september
ter inzage bij Frank van Alphen voor een ieder die
hier interesse in heeft..
Voor inhoudelijke vragen over deze cijfers kunt u
terecht bij Willeke Busker (penningmeester).
Hartelijke groet,
Oudervereniging de Schakel

Lijkt het je wel wat om inspraak te hebben over wat
er op school gebeurt, meld je dan aan bij de MR!
Gaan we als school over op een continurooster, hoe
wordt het lesgeven ingevuld als je vanwege corona
niet naar school toe kunt? Waar geeft de school
geld aan uit, en wat wordt een nieuwe methode
voor het aanbieden van lesstof? Dit en veel andere
beleidsonderwerpen worden besproken in de
medezeggenschapsraad. En jij kunt daar als ouder
over meepraten. Omdat er de komende tijd veel
belangrijke vraagstukken bij de MR op tafel komen,
willen we de oudergeleding van de MR uitbreiden.
We zoeken een vader of moeder met kinderen in de
kleuterklas of groep 3, omdat de huidige MR-leden
vooral kinderen in de bovenbouw hebben. Zo
zorgen we voor een mooie afspiegeling van de
groepen in de MR.
Zie je het wel zitten om zes keer per jaar aan te
sluiten bij de vergadering en actief mee te denken
over wat er speelt op school? Meld je dan aan bij de
MR. Dat kan door een bericht met een korte
motivatie te sturen naar de SchouderCom-mailbox
van de MR. We kijken uit naar je bericht.
Namens de MR
Sjoerd Keijser, Patricia de Cocq en Mérit Michielsen
Ouders in MR van De Schakel
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Luizenpluizen

Aanbod gebiedsteam schooljaar 2020/2021

Zoals vele zaken is het in deze tijd ook lastig om de
organisatie van ons ‘luizenpluizen’ weer op te
pakken. Daar waar we de hoeveelheid volwassenen
binnen het schoolgebouw dienen te beperken, zorgt
de reguliere luizencontrole weer voor meerdere
vrijwillige ouders tegelijkertijd in ons gebouw.

Vanuit het gebiedsteam is het ook dit schooljaar
weer mogelijk om trainingen en praatgroepen te
volgen voor uw kind. Deze zijn vaak kosteloos.

We willen hierbij dan ook weer om de medewerking
en verantwoordelijkheid van álle ouders vragen.
Controleer thuis regelmatig de haren van uw zoon
en/of dochter op luizen. Op deze website van het
RIVM is hier alle informatie over te vinden. Als u
luizen ontdekt, geef dit dan direct door aan de
groepsleerkracht van uw zoon/dochter. Wij kunnen
dan een bericht naar alle ouders van de betreffende
klas sturen om thuis extra te controleren.

Bibliotheek weer open
Goed nieuws: alle Bibliotheken zijn weer open,
check de aangepaste openingstijden!
Bij de bieb houden we ons aan de
veiligheidsvoorschriften van het RIVM, zoals 1,5
meter afstand houden van elkaar (m.u.v. kinderen
tot 12 jaar). We vragen je bij binnenkomst je
handen te desinfecteren.
➢ Maandag: 14:00 - 17:00 uur (Fullservice)
➢ Dinsdag: 10:00 - 17:00 uur (Zelfbediening)
➢ Woensdag: 11:00 - 17:00 uur (Fullservice)
➢ Donderdag: 10:00 - 17:00 uur (Zelfbediening)
➢ Vrijdag:
09:00 - 14:00 uur (Zelfbediening)
14:00 - 17:00 uur (Fullservice)
➢ Zaterdag: 10:00 - 14:00 uur (Fullservice)

Aanmelden kan via de interne begeleiders van onze
school (Ynske van Uden groep 1-4 en Shelby Vos
groep 5-8).
• Spil Helpt biedt Rots en Water trainingen voor
kinderen van 8 t/m 12 jaar. “Rots en Water is
een sociale weerbaarheidstraining waarbij je
leert voor jezelf opkomen in de omgang met
anderen.”
• Ypse biedt onder andere KOPP groepen aan voor
kinderen tussen 4 t/m 23+ aan. “KOPP staat
voor Kinderen in stressvolle thuissituaties. Er
hoeft geen sprake te zijn van psychische
problemen. Soms kan een ouder ook (tijdelijk)
veel aan het hoofd hebben, waardoor er minder
ruimte is voor het kind. Dan kan KOPP training
toch heel geschikt zijn.”
• GGD Hart van Brabant biedt KIES trainingen voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar. “KIES is een spel- en
praatgroep voor kinderen van gescheiden
ouders.”

AVG toestemming
Ongeveer twee jaar geleden
is de nieuwe privacywet
(AVG) ingegaan. Vanaf dat
moment heeft de school
voor iedere leerling
(opnieuw) de expliciete
toestemming voor onder andere
het plaatsen van beeldmateriaal gevraagd. Wij
hoeven dit gelukkig niet jaarlijks opnieuw te doen,
maar willen u er wel op wijzen dat deze
toestemming ten alle tijden op school is in te zien of
te wijzigen. U kunt zich hiervoor wenden bij de
directeur van de school.

Schoolreis
We ontvingen van enkele ouders de vraag of we
(zoals gebruikelijk) begin dit schooljaar weer op
schoolreis gaan. Dit is in verband met de huidige
coronamaatregelen verzet naar 1 juni.
Dit is terug te vinden in onze schoolgids.
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