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Agenda
18 okt
20 okt
22 okt
1 nov
3 nov

Startgesprekken
Bag2School
Jarige Joppendag
Maandsluiting groep 4a en 4b
Start herfstvakantie
Weer naar school
OV-vergadering

Lege batterijen? Lever ze in bij ons op school
Goed nieuws! Vanaf nu kun jij je lege batterijen bij
ons op school inleveren. Goed voor het milieu én
voor onze school. Want voor elke kilo ingezamelde
lege batterijen ontvangt onze school een
geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij besteden
aan bijvoorbeeld schoolartikelen. Hoe meer
ingezamelde lege batterijen, hoe hoger het
geldbedrag is dat onze school zal ontvangen.
Leuk meegenomen: als je de batterijen per 10 stuks
in een zakje doet samen met een briefje met je
naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer,
maak je zelf ook iedere maand kans op een leuke
beloning. Meer informatie over deze actie vind je
op www.legebatterijen.nl.
Alle bij ons op school
ingeleverde lege batterijen
worden door Stibat
ingezameld en gerecycled.
Van de metalen uit deze
batterijen kunnen nieuwe
producten worden gemaakt.
Zoals pannen, fietsen,
kranen en dakgoten!

Komende woensdag
20 oktober tussen
8.00 en 8.30 uur is
Bag2School weer op
De Schakel.
Dus zoek de kasten
weer uit en geef uw
oude kleding een
tweede kans! Bag2School is geïnteresseerd in
dames-, heren- en kinderkleding. Maar ook
schoenen, riemen/ceintuurs, hoeden, handtassen,
beddengoed, gordijnen en pluche speeltjes.
Leerlingen ontvangen voor die tijd een sticker van
Bag2School. Deze kan je op een zak plakken, mocht
je meerdere zakken hebben, dan zijn extra stickers
niet nodig. En iedereen mag zakken inleveren, dus
niet alleen leerlingen van De Schakel.
De oudervereniging heeft besloten de opbrengst
van deze actie te besteden aan het
Schakelspektakel, het feest van De Schakel dat aan
het eind van dit schooljaar zal plaatsvinden !!!!

Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8
In het kader van de Kinderboekenweek wordt in
groep 7 en 8 een Voorleeswedstrijd georganiseerd!
In de klassen mogen kinderen aangeven of ze mee
willen doen aan deze wedstrijd. Aan de hand van
een score formulier komt er een winnaar uit groep
8 en een winnaar vanuit groep 7. Deze zal
vervolgens deelnemen aan de schoolwedstrijd: Wie
wordt de voorleeskampioen van De Schakel. Deze
ronde zal binnenkort plaatsvinden en een jury
bepaalt wie er kampioen wordt. Daarna zal deze
kampioen meedoen aan de volgende ronde; de
lokale ronde. Deze wordt door de bibliotheek
georganiseerd, ergens van half januari tot half
maart 2022. Mocht onze schoolkampioen daar de
winnaar van worden, kan er zelfs provinciaal en
nationaal gestreden worden!

Jarige Joppendag

De inleverton staat bij de
hoofdingang naast de ingang van de bibliotheek.
In elke lege batterij zit nog een plus. Inleveren dus!
Doe je met ons mee?

Komende woensdag 20 oktober zullen de
leerkrachten van alle groepen hun verjaardag
vieren.
Bij groep 1 t/m 4 zal dit nog in het teken staan van
het thema van de Kinderboekenweek "beroepen".
Uw kind mag deze dag verkleed naar school komen
in een beroep naar keuze.
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Opleidingsschool
Vanaf schooljaar 2021-2022 is
basisschool De Schakel een
opleidingsschool geworden
voor studenten van de
Fontys Pabo. Hierdoor
zullen jaarlijks diverse
studenten in onze
groepen stage komen
lopen. Wellicht hoort u daarom de naam van een
andere juf of meneer, die in de klas een les hebben
verzorgd.
In dit Schakeltje stellen zij zich aan u voor.
Juf Anne van Dijk
Mijn naam is Anne van
Dijk. Ik ben 21 jaar en
kom uit Alem. Ik ben
derdejaars student op de
Pabo in
‘s-Hertogenbosch. Voor
ik startte met de Pabo
heb ik de opleiding
onderwijsassistent
afgerond. Het komende
halfjaar loop ik stage op
maandag en dinsdag in
groep 5 bij meester Ad.
Ik hoop veel te kunnen
leren in deze klas en heb er erg veel zin in.
Groetjes, Anne van Dijk
Meneer Cédric Westhuis
Hallo allemaal,
Mijn naam is Cédric Westhuis
en ik sta als stagiaire in groep
4b bij Myrie-anne en Bea. Ik
ben geboren in Harderwijk en
woon momenteel in Hedel.
Qua school heb ik
onderwijsassistent afgerond
op het Koning Willem 1 en volg
nu de pabo op het Fontys in Den Bosch. Je zou me
misschien kunnen kennen van mijn sport of werk, ik
doe namelijk aan voetbal bij Wilhelmina en ik werk
bij de Kakelclub in Den Bosch. Het lijkt me enorm
leuk om meester te worden en de kinderen iets bij te
brengen, hier werk ik dan ook erg hard voor.
Hopelijk hebben jullie nu een beeld van wie ik ben.

Meneer Tommie van der Lee
Ik ben Tommie van der Lee.
Eerstejaars student aan de
PABO Jong Kind Specialist. Ik
ben 23 jaar en kom uit
Zuilichem. Ik loop dit jaar op
de dinsdag mee met Juf
Nicole in groep 1/2A en een
half jaar in groep 8 bij juf
Tamara. ik heb er ontzettend
veel zin in en kijk uit naar
een leerzaam jaar.
Juf Lieke Knuvers
Hi ik ben Lieke Knuvers, 21 jaar en woon in
Zaltbommel.
Ik zit in mijn tweede jaar
van de Pabo in Den Bosch.
Ik loop stage in groep 3a
bij Ilse en Danny. In mijn
vrije tijd ben ik veel met
mijn vriendinnen of ik ben
aan het werk bij Hoppies
en VV Kerkwijk. Ik weet
zeker dat ik veel ga leren
en een gezellige tijd ga
hebben op de Schakel!
Juf Noami Kruijt
Hoi allemaal, mijn naam is Naomi Kruijt. Ik ben 20
en ik loop sinds dit
schooljaar stage in groep
6 bij Els. Ik woon in
Opijnen en kom uit een
gezin van zes. Ik ben een
tweedejaars student op
de Pabo. In mijn vrije tijd
ga ik naar de
sportschool, geef ik
tafeltennis training, ik
vind het leuk om te
wandelen en ik hou er van om naar muziek te
luisteren. Ik kijk uit naar het komende jaar op de
schakel! Ik hoop er samen een leuk en leerzaam jaar
van te maken.
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