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Startgesprekken

Agenda
27 sept
5 okt
6 okt
11 okt
13 okt
14 okt
18 okt
22 okt

Start ‘week tegen pesten’
Dag van de leraar
Gezondheidsonderzoeken
OV vergadering
Gezondheidsonderzoeken
Bommelerwijsdag (leerlingen vrij)
Startgesprekken
Startgesprekken
Maandsluiting groep 4a en 4b
Start herfstvakantie

Aanmelding nieuwe leerlingen
Om een goede inschatting te kunnen maken van de
groepsgrootte en eventuele aanpassingen in
groepssamenstellingen, horen we graag tijdig of we
binnenkort nieuwe leerlingen mogen ontvangen.
Wordt uw zoon of dochter binnenkort 4 óf kent u
vrienden/familie waarvan hun zoon/dochter
binnenkort 4 jaar oud wordt, zorg dan dat het
‘inschrijfformulier’ volledig ingevuld bij de directeur
van de school wordt ingeleverd.
Het inschrijfformulier is op te halen op school of te
downloaden vanaf onze website.
https://www.deschakelammerzoden.nl/school/aanmelding

Kinderboekenweek
Ook dit jaar doet de Schakel weer mee met de
bonnetjes actie van boekhandel BLZ. uit Hedel
tijdens de Kinderboekenweek van 6 t/m 17 oktober.
Dus koopt u een mooi kinderboek voor uw kind wilt
u het bonnetje dan aan school schenken. Voor 20
procent van het totaalbedrag mogen wij nieuwe
boeken aanschaffen voor de schoolbieb.
Tip: schaf alvast een leuk boek aan om 5 december
in de zak te stoppen.

De startgesprekken (donderdag 14 en maandag 18
oktober) komen er weer aan. Komende week krijgt
u via SchouderCom de mogelijkheid om uw
voorkeur voor dag en tijd door te geven.

Kinderpostzegels
Van woensdag 29 september t/m woensdag 6
oktober gaat de 73e editie van de
Kinderpostzegelactie van start. Kinderen uit onze
groepen 7 en 8 gaan weer op pad om verschillende
producten te verkopen. De kinderen komen fysiek
of digitaal langs de deuren. U kunt via een QR-code
of via bijgevoegd bestelformulier bestellen.
Elk jaar wordt er geld ingezameld voor een goed
doel. De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad
op de levens van alle 1,5 miljoen
basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen
over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen
kregen te maken met armoede en thuisonderwijs
was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen
vaker dan ooit over mentale problemen zoals
eenzaamheid, angst en depressie. De
langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen
van school en sociale contacten worden steeds
meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra
aandacht besteed aan projecten die kinderen
helpen meer veerkracht te ontwikkelen. We hopen
op mooie bedragen!

Ballenactie
Door de stickers van kiwi’s te sparen, kunnen wij
ballen krijgen voor onze school. Op de Zespri kiwi zit
een sticker. Als je die meebrengt en op de poster
plakt die in de hal naast de bibliotheek hangt,
sparen we met z’n állen voor de bállen.
DOEN JULLIE MEE?

Infomatie’avond’
Afgelopen maandag hebben we onze informatie‘avond’ middels diverse presentaties (PowerPoints
en filmpjes) met u gedeeld. Deze presentaties
blijven binnen SchouderCom gewoon online staan.
Wilt u ze terugkijken, kan dat gewoon via de
documentenmap in SchouderCom:
https://deschakel.schoudercom.nl/documenten/68
1004-informatieavond-2021
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Week tegen het pesten: Buitengesloten?
Uitgesloten!
Vanaf 27 sept tot 1 oktober is de week tegen pesten
van 2021 met het thema ‘Buitengesloten?
Uitgesloten!’ Voor de onderbouw wordt dit met de
kinderen besproken aan de hand van een
kanjerverhaal. Hierin gaat het over niet mee mogen
doen. Een van de kanjerafspraken is ‘we doen mee’.
Dit is een algemene afspraak. Soms hebben
kinderen ook een goede reden waarom een ander
niet mee mag doen. In deze leskaart gaat het
daarom ook om het begrijpen van andermans
perspectief en over wat je kan doen als je niet mee
mag doen.

Voor de midden- en bovenbouw is er gekozen om
dit thema te bespreken met behulp van
verschillende opdrachten aangeboden via het
digibord met oefeningen, spellen en
gespreksvormen. Het is belangrijk om kinderen
bewust te maken van wat hun gedrag met de ander
doet. In de verschillende werkvormen komt dit
terug. Juist aan het begin van het schooljaar is het
belangrijk om dit thema met de kinderen te
behandelen, zodat er in je groep een positieve norm
ontstaat, waardoor kinderen pestgedrag afkeuren.
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