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EU-Schoolfruit –
vanaf 12 november

Agenda
2 nov.
14 nov.
20 nov.
21 nov.
22 nov.
26 nov.
30 nov.

Maandsluiting groep 3
MR-vergadering
Rapport 1
Studiedag (leerlingen vrij)
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Maandsluiting groep 7

SchouderCom Blog
Vanaf deze week is er
een extra optie binnen
SchouderCom
beschikbaar gekomen.
Iedere groep heeft nu
zijn eigen ‘blog’.
Binnen de app is deze
te vinden onder de
knop ‘Blogs/Forums’.
(zie de afbeelding
hiernaast)
Informatie en foto’s
van een betreffende
groepen kunnen zo
alleen binnen de eigen
groep gedeeld worden. Ouders zien daarom alleen
de ‘blog’ van de groep waar hun eigen kind in zit. Zo
komen foto’s van een bepaalde groepsactiviteit,
alleen beschikbaar voor de ouders van deze groep.

Basisschool De Schakel is
wederom ingeloot voor het
EU-schoolfruitprogramma. Dat betekent
dat de kinderen tussen 12
november 2018 en 19
april 2019 iedere week op
de dinsdag, woensdag én
donderdag een stuk fruit van
school krijgen. Op deze
dagen hoeven de kinderen dus geen fruit van thuis
mee te nemen.
Meer informatie is te vinden op de volgende
website: https://www.euschoolfruit.nl/

Vooraankondiging tevredenheidspeiling
Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het
voor school belangrijk om te weten wat u van de
school vindt. Daarom nemen we binnenkort een
oudertevredenheidspeiling af.
Naast de tevredenheidspeiling bij ouders, zullen ook
de leerlingen en het personeel van De Schakel een
vragenlijst krijgen.
De afname staat na de herfstvakantie gepland. De
vragenlijsten zullen t.z.t. digitaal per mail aan u
worden verzonden.
Meer informatie volgt na de herfstvakantie.

Bericht van de Oudervereniging
De verantwoording van de inkomsten en uitgaven
van de Oudervereniging over het vorige schooljaar
(2017-2018) is opgesteld en akkoord bevonden
door de jaarlijkse kascontrole. Een overzicht hiervan
ligt vanaf vandaag t/m 31 oktober ter inzage bij de
directie van de Schakel voor wie interesse heeft.
Voor inhoudelijke vragen over deze cijfers kunt u
terecht bij Suzanne Schokker (penningmeester
Oudervereniging).
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