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Kinderboekenweek

Agenda
8 okt.
12 okt.
15 okt.
22 okt.
2 nov.
14 nov.
20 nov.
21 nov.
22 nov.
26 nov.
30 nov.

Spreekuur GGD (kinderarts)
Afsluiting Kinderboekenweek
Start herfstvakantie
Weer naar school
Maandsluiting groep 3
MR-vergadering
Rapport 1
Studiedag (leerlingen vrij)
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Maandsluiting groep 7

Bag2School
Velen van jullie hebben
afgelopen week weer
zakken vol met 2e hands
kleding, schoenen en
beddengoed ingeleverd bij
de Bag2School-auto. We
hebben deze keer weer 1914 kilo opgehaald, wat
ons € 574,20 heeft opgeleverd. Iedereen bedankt!
Kinderboeken sparen bij The Read Shop
Mocht u tijdens de kinderboekenweek een leuk
kinderboek kopen bij ‘The Read Shop’ in Hedel, dan
zijn wij heel blij met het bonnetje! Voor elke €.100,aan ingeleverde kassabonnen, krijgt de school een
kinderboek ter waarde van €.20,-.
Iedereen mag mee sparen, dus vraag ook de
bonnetjes aan opa’s, oma’s, tantes, ooms, buren,
etc…

SchouderCom
Nu we de AVG toestemmingsformulieren bijna
compleet hebben, gaan we binnenkort een nieuwe
optie van SchouderCom gebruiken.
In de SchouderCom-app is onderin de knop
‘Blogs/Forums’ zichtbaar. Deze is nu nog leeg, maar
kan straks door de groepsleerkrachten gebruikt
worden om informatie en/of foto’s van de eigen
groep te delen. Deze informatie en foto’s zijn dan
alleen zichtbaar voor ouders die gekoppeld zijn aan
deze groep.
We hopen de laatste toestemmingsformulieren snel
binnen te hebben.

Afgelopen woensdag zijn we
met de hele school in de aula
samengekomen om de
Kinderboekenweek te
openen. Na de gezamenlijke
start heeft iedereen een spel
gespeeld met als prijs voor iedere groep een mooi
voorleesboek over het thema ‘vriendschap, kom
erbij’

Blink Wereld
Zoals tijdens de algemene informatieavond al is
verteld, zijn we op basisschool De Schakel ons aan
het oriënteren op een nieuwe methode voor
ontdekkend en onderzoekend leren. Hiermee
komen de standaard wereldoriënterende vakken te
vervallen en worden diverse thema’s geïntegreerd
aangeboden. De kinderen leren nu zelf een
onderzoeksvraag te stellen, zodat ze vanuit eigen
motivatie op onderzoek gaan.
In de huidige periode zijn we Blink Wereld aan het
uitproberen. In alle groepen worden diverse
thema’s uitgewerkt. Dit kan van het heelal tot aan
de wereldkeuken zijn.
Wil je meer weten over Blink Wereld, kun je een
kijkje nemen op hun website:
https://blinkwereld.nl/
Na de proefperiode met Blink Wereld zullen we een
tweede methode gaan bekijken, namelijk Jeelo. Ook
dit zullen we door heel de school gaan uitproberen.

Tussenschoolse opvang
Aan het begin van dit schooljaar hebben we
wederom een oproep gedaan voor nieuwe
vrijwilligers voor onze TSO. Gelukkig hebben een
aantal nieuwe vrijwilligers zich aangemeld. Toch is
de ondersteuning op sommige dagen krap en zijn
extra vrijwilligers altijd welkom.
Vandaar nogmaals de oproep: Wie wil of kan het
team komen versterken op één maandag, één
dinsdag en/of één donderdag?
Als vergoeding voor deze inzet ontvang u €10,- per
keer en uw eigen zoon/dochter mag gratis mee!
Heeft u interesse of kent u vrienden, familie,
kennissen die het vrijwilligersteam willen
versterken?
Mail naar administratie@kdvtoverfluit.nl of neem
een kijkje op onze website voor verdere informatie:
www.kdvtoverfluit.nl
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