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Studiedag – vrijdag 15 februari

Agenda
5 feb.
11 feb.
12 feb.
14 feb.
15 feb.
20 feb.

Op vrijdag 15 februari hebben de juffen en de
meesters van De Schakel een studiedag. Op deze
dag zijn de leerlingen dus vrij en mogen ze genieten
van een lekker lang weekend.

Open Avond
Adviesgesprekken
Adviesgesprekken
Adviesgesprekken
Studiedag (kinderen vrij)
Rapport 2 gaat mee

Tevredenheidspeiling

TSO – vrijwilligers gezocht
We zijn erg blij dat met de start van het nieuwe
kalenderjaar kinderopvangorganisatie Pippi de
lopende organisatie van de TSO heeft
overgenomen. Toch blijft er krapte in de
hoeveelheid vrijwilligers.
Op de laatste pagina van dit Schakeltje een oproep
voor vrijwilligers om te ondersteunen bij onze TSO.
Mocht u iemand kennen dit dit wellicht leuk vindt
om te doen, zou het fijn zijn als u dit onder zijn of
haar aandacht brengt.

Open avond – dinsdag 5 februari

In de maanden oktober en november 2018 hebben
we ouders en leerlingen gevraagd een
tevredenheidspeiling in te vullen. Met de input uit
deze vragenlijsten hopen we voor de komende
jaren mooie nieuwe plannen voor onze basisschool
uit te gaan zetten.
Leerlingen
Onze leerlingen gaven aan zeer tevreden te zijn met
de school en gaven als eindcijfer zelfs een 8,6. Ze
gaven aan dat de leerkrachten veel aandacht
besteden aan hoe we met elkaar moeten omgaan,
dat de lessen goed worden uitgelegd en dat ze hulp
geven waar het nodig is. Hoewel er veel ruimte is
om zelfstandig te mogen werken, zouden de
leerlingen meer invloed willen hebben op hun eigen
leerproces. Ook mag het gebruik van goede
computers verbeterd worden.
Door onze ontwikkeling naar een onderwijsvorm
waarbij ‘onderzoekend leren’ wordt gestimuleerd,
denken we dat we al een stap in de goede richting
aan het maken zijn.
Ouders
De ouders van De Schakel gaven over het algemeen
ook aan zeer tevreden te zijn met de school en
gaven een 7,7 als rapportcijfer. Men gaf aan dat de
school maximale inspanning doet om geen lesuitval
te laten ontstaan. De school ziet er gezellig en
verzorgd uit en de kinderen gaan met plezier naar
school. Ook de informatieverstrekking vanuit school
wordt als positief beoordeeld. Wel zouden ouders
meer betrokken willen worden bij verbetertrajecten
binnen de school en mogelijkheden zien om hun
verwachtingen ten aanzien van de school te kunnen
uiten.
Onder ‘documenten’ binnen SchouderCom of bij
het laatste nieuwsitem op onze website, is de
gehele tevredenheidspeiling terug te vinden.
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Veilig in het verkeer
Bijdrage van Ilse van Wijk, GGD Gelderland-Zuid
Vanaf ongeveer 6 jaar kunnen kinderen goed
fietsen op een kinderfiets. Dit betekent dan ook dat
zij – samen met jou – op de openbare weg mogen
fietsen. Een groot voordeel van zelf fietsen is dat
kinderen daardoor leren deel te nemen aan het
verkeer. Zelfstandige mobiliteit is belangrijk voor
kinderen. Ga bijvoorbeeld elke dag lopend of op de
fiets naar school. Dan leert je kind hoe hij of zij in
gevaarlijke verkeerssituaties moet reageren.
Vanaf een jaar of negen à tien kunnen kinderen
alleen op de fiets naar school. Maar ook
bijvoorbeeld zelf een boodschap doen. Kinderen
van deze leeftijd kunnen al goed situaties
inschatten en kennen de belangrijkste
verkeersregels.
Meer informatie vind je op de website van Veilig
Verkeer Nederland. Hier kun je ook samen met je
kind filmpjes kijken en testjes doen.

Groei!
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare
informatie over de ontwikkeling, gezondheid en
opvoeding van kinderen: onderwerpen die
aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd?
Meld je aan via onze website:
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgr
oeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.
Misschien heb je meer vragen over
bovenstaand onderwerp? Kom gerust bij mij
langs. Ik ben er voor allerlei vragen over de
groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind.
Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding
of advies over de sociaal-emotionele
ontwikkeling van je kind. Bel of mail gerust met
uw vragen.
Telefoon: 06-21237731
E-mail: ilsevanwijk@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

Bij peuterspeelzaal Dikkertje Dap, hebben we de afgelopen week meegedaan met
de Nationale Voorleesdagen. We mochten in pyjama naar de peuterspeelzaal (ook de
juffen) en er werd voorgelezen op het grote bed dat in de peuterspeelzaal lag. Gezellig
samen lezen, slapen, verstoppen, met knuffels spelen en samen kletsen over van alles
en nog wat. Na het lezen werd er samen de tafel gedekt voor een gezond ontbijtje.
Lekker! We kijken terug op heel gezellig dagen en bedanken Mariëlle, Ynske, Jos en
Frank voor het mooie verhaal dat ze hebben voorgelezen. Onze peuters hebben
genoten!
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