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We willen hierbij wederom om de medewerking en
verantwoordelijkheid van álle ouders vragen.
Controleer thuis regelmatig (ook tijdens en na de
herfstvakantie) de haren van uw zoon en/of dochter
op luizen. Op deze website van het RIVM is hier alle
informatie over te vinden. Als u luizen ontdekt, geef
dit dan direct door aan de groepsleerkracht van uw
zoon/dochter. Wij kunnen dan een bericht naar alle
ouders van de betreffende klas sturen om thuis
extra te controleren.

Agenda
19 okt.
26 okt.
2 nov.

Start herfstvakantie
Weer naar school
Spreekuur GGD (jeugdarts)
Allerzielenviering

Positieve coronatest
Zoals u gisteren via een SchouderCom-bericht heeft
kunnen lezen, is één van de leerkrachten op
basisschool De Schakel positief getest op het
coronavirus.
Gelukkig zijn het aantal personen waar deze
leerkracht nauw contact mee heeft gehad beperkt
gebleven. Kinderen en team hebben hierdoor
minimaal risico gelopen, waardoor we ons
onderwijs op De Schakel hebben kunnen
continueren.
Blijf de komende periode uiteraard alert op
eventuele corona-gerelateerde klachten. Bij twijfel
neemt u contact op met de GGD Gelderland-Zuid
(088 - 144 7272).

Portfoliomap
Met trots presenteren wij de portfoliomap.
Naast het reguliere rapport zochten we een manier
om persoonlijke documenten, werkjes, stel- en
schrijfopdrachten, crea-producten en vele andere
zaken per jaargroep te bundelen. Vanaf dit
schooljaar gaan we deze zaken per leerjaar in deze
map verzamelen. Aan het eind van 8 jaar
basisschool De Schakel krijgen ze dus een mooie,
goed gevulde persoonlijke portfoliomap mee naar
huis.

Luizenpluizen
Zoals we al eerder via Het Schakeltje hebben
gecommuniceerd, is het vanwege de geldende
richtlijnen lastig om het ‘luizenpluizen’ te
organiseren. In een aantal klassen ervaren we nu
dat er structureel meldingen van kinderen met
luizen komen.
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