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Algemene informatie’avond’

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

Schoolfotograaf
Communieviering
MR vergadering
Bag2School
Startgesprekken
Startgesprekken

Wel of niet naar school
Dagelijks krijgen wij vragen of kinderen met
bepaalde klachten wel of niet naar school mogen
komen. Dit zijn lastige vragen, omdat iedere situatie
anders kan zijn.
De diverse brancheorganisaties hebben daarom
samen met het RIVM een beslisboom gemaakt voor
leerlingen van 0 t/m 6 jaar (pagina 2 van dit
Schakeltje) én een beslisboom voor leerlingen van 7
t/m 12 jaar (pagina 3 van dit Schakeltje).
We hopen dat dit u meer richting geeft om te
kunnen bepalen of uw zoon/dochter wel of niet
naar school mag komen.

Ziekte van groepsleerkrachten
Afgelopen week hebben we door inzet van invallers
het onderwijs op De Schakel gelukkig kunnen
continueren. Toch waren gedurende de week twee
collega’s vanwege verkoudheidsklachten
noodgedwongen afwezig. Door de lange wachttijd
in de teststraat en bij de uitslag, konden deze
collega’s 4 schooldagen niet op school aanwezig
zijn. Als de invalleerkrachten niet meer beschikbaar
zijn en eigen personeel niet ingezet kan worden, zijn
we daarom wellicht in de toekomst genoodzaakt
klassen naar huis te sturen.
We hopen dat er een versnelling in de procedures
rond het testen van leerkrachten komt, zodat deze
nadelige consequenties in de toekomst tot een
minimum beperkt kunnen worden.

Vanwege de geldende corona-maatregelen hebben
we u helaas niet uit kunnen nodigen op onze school
voor een algemene informatieavond. In plaats van
een dergelijke avond hebben we afgelopen
woensdag onze digitale informatie’avond’ online
gezet. Door middel van diverse filmpjes en
PowerPoint-presentatie geven we allerlei praktische
informatie vanuit de diverse groepen.
De filmpjes zijn de vinden in het laatste
nieuwsbericht in SchouderCom en de PowerPointpresentaties zijn gebundeld in de map
‘documenten’ binnen SchouderCom.

KidsGym bij Fysiotherapie Uniek
KidsGym is een op maat gemaakt beweegprogramma met persoonlijke doelen en ontwikkeld
voor kinderen met overgewicht, fysieke of mentale
achterstanden, beperkingen of andere chronische
aandoeningen. Het programma bestaat uit
trainingen onder begeleiding van een fysio van
Fysiotherapie Uniek. De trainingen van 1 uur vinden
zowel binnen als buiten plaats, bij Uniek fitness. Er
worden specifieke metingen gedaan en oefeningen
gedaan op basis van het doel van het kind in nauwe
samenwerking met Adrien van Vliet. Dit kan
bijvoorbeeld zijn om meer plezier te verkrijgen in
het bewegen, betere aansluiting bij klasgenoten te
verkrijgen, de kracht en de conditie te verbeteren of
het gewicht te verlagen. De intake en de
eindevaluatie zijn bij de kinderfysio en daarnaast
wordt er nauw samengewerkt met zowel een
diëtiste als een leefstijlcoach.
Voor uitgebreidere informatie verwijs ik u graag
naar onze website.

Schoolfotograaf
Maandag 14 september aanstaande komt de
schoolfotograaf op onze school. We starten die
ochtend met de broer-zusfoto's. Daarna zullen de
kinderen per klas één voor één op de foto gezet
worden en wordt ook de klassenfoto gemaakt.
Er is dit jaar helaas geen terugkomdag voor
kinderen die er deze dag niet bij kunnen zijn. We
hopen dus dat iedereen maandag er bij is.
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