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MR uitgebreid met twee nieuwe leden

Agenda
7 okt.
8 okt.
12 okt.
19 okt.

Bag2School
Startgesprekken
Startgesprekken
Start herfstvakantie

Gebruik gymzaal De Treffer
Begin deze week bereikte ons via ‘social media’ het
bericht dat gymzaal De Treffer vanwege een
onvoldoende werkende ventilatie niet meer door
sportverenigingen gebruikt mag worden.
Pas dinsdagmiddag ontvingen de basisscholen
vanuit de gemeente Maasdriel een officieel
schrijven omtrent de gymzalen. Hierin is te lezen
dat de negatieve CO2-waarden voornamelijk buiten
schooltijd plaatsvinden. De gymzaal wordt dus voor
verhurende verenigingen en stichtingen gesloten,
maar blijft voor gebruik door de basisscholen open.
Gemeente Maasdriel: “Tijdens de gymlessen van de
basisscholen is gebleken dat de CO2-waarde
gedurende deze lessen minder opbouwt waardoor
de waarde niet (of enkel in zeer korte pieken) wordt
overschreden. De basisscholen mogen en kunnen de
gymzalen voor het bewegingsonderwijs blijven
gebruiken. Wel is het noodzakelijk dat u zich blijft
houden aan de geldende richtlijnen (denk aan
handen wassen, schoonmaak materialen).”

Herinnering bonnetjesactie Readshop
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek
gestart. Koopt u in de periode tussen 30 sept en 11
oktober een kinderboek bij de Readshop in Hedel
mogen wij dan het bonnetje hebben? U kunt het
inleveren bij de leerkracht van uw kind.

Startgesprekken
Op donderdag 8 oktober en maandag 12 oktober
vinden de startgesprekken plaats. Wij willen u
vanwege de planning vragen uw beschikbaarheid
via SchouderCom vóór maandag 5 oktober zo ruim
mogelijk op te geven. Voor de groepen 5 t/m 8
wordt verwacht dat de leerlingen bij het gesprek
aanwezig zijn.
Wij doen ons best zo veel mogelijk rekening te
houden met uw voorkeur voor dag en tijd.
Op dinsdag 6 oktober zult u de definitieve planning
via SchouderCom ontvangen.

De stemmen van de MR-verkiezing zijn geteld, en
met 49 stemmen is Rosanne als winnaar uit de bus
gekomen. Samen met juf Judith is zij nu onderdeel
van onze medezeggenschapsraad en denken ze mee
over het beleid binnen onze school. Welkom bij de
club dames!
De nieuwe leden stellen zich hieronder kort voor.
Maar eerst willen we iedereen bedanken voor hun
bijdrage. De 137 ouders die hebben gestemd én de
zes verkiezingskandidaten laten zien dat wat er
speelt op school, leeft onder de ouders. Bedankt
voor jullie betrokkenheid, daar zijn we blij mee.
Rosanne de Rouw – van den Oord – lid MR
oudergeleding
‘Onze oudste dochter Kate zit in groep 3 en Elin gaat
in februari naar groep 1. Ik vind het heel waardevol
om te kunnen meedenken over de invulling van het
onderwijs en nu in deze tijd ook over onder andere
de veiligheid. Dit om met elkaar te zorgen voor
goed onderwijs met draagvlak bij de ouders. Mijn
werkzaamheden als huisarts zullen met betrekking
tot Corona-vraagstukken zeker helpen, maar ik denk
natuurlijk ook graag mee over andere
vraagstukken!’
Judith van Susante – lid MR leerkrachtgeleding
Sinds vorig jaar werk ik met veel plezier in groep 8
op De Schakel. Daarvoor heb ik gewerkt bij Stichting
Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland te
Beesd, Leerdam en Tiel.
Ik heb daar sinds 2000 gewerkt als leerkracht
waarvan de meeste jaren in groep 7 en 8. Daarnaast
heb ik directiefuncties uitgevoerd en de MBA
Bedrijfsmanagement afgerond. De vaardigheden die
ik daar geleerd heb gebruik ik nog dagelijks.
Kinderen zien, horen, uitdagen en voorbereiden om
zo optimaal mogelijk te functioneren in deze steeds
sneller veranderende maatschappij, is mijn
dagelijkse uitdaging. Komend jaar stap ik in de MR
om samen met de ouders onze school kwalitatief
hoogwaardig onderwijs te blijven geven.
Naast mijn baan vind ik thuis de rust. 1 van mijn
hobby's zijn mijn paarden. Samen met mijn vriend
vind je mij dan ook vooral buiten aangezien wij de
paarden aan huis hebben staan. Lezen doe ik graag
en maak daar te weinig tijd voor vrij. Piano spelen is
een andere hobby van mij. Al met al altijd bezig.
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AVG toestemming
Bag2School
Aanstaande woensdag 7 oktober is het zo ver:
Bag2School komt weer naar basisschool De Schakel
en wel tussen 7:45 en 8:30 uur.
Dit jaar organiseren we het op dezelfde manier als
de laatste keer in het vorige schooljaar. Inzamelen
direct aan het schoolplein is nog steeds niet
mogelijk, daarom is de nieuwe inzamellocatie bij De
Treffer (op de hoek van ‘t Bussche Kempke en de
Pater Veldmanlaan).
We ontvangen daar weer heel graag uw
tweedehands kleding, beddengoed, gordijnen,
tassen, schoenen en knuffels. Het is de bedoeling
dat u de zakken afgeeft en daarna direct weer gaat.
Hiermee willen we voorkomen dat er teveel
volwassenen zijn en de 1,5 m afstand niet kan
worden gehandhaafd.
We hopen op een mooie opbrengst, zodat we leuke
activiteiten voor onze kinderen kunnen organiseren.

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.
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