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agenda
19 t/m 23-10
09 t/m 13-11

Kinderboekenweek
Op woensdag 30 september begon de Kinderboekenweek met als
thema ‘En toen?’
Gedurende anderhalve week werd in elke groep dagelijks door een
andere leerkracht voorgelezen.
Ook is er veel aandacht besteed aan de thema’s per groep:
groep 1/2: De Middeleeuwen—groep 3: De oertijd—groep 4: De
Vikingen—groep 5: De Romeinen—groep 6: De Gouden Eeuw—
groep 7: De Industriële Revolutie—groep 8: De Tweede Wereldoorlog
Op vrijdag 09 oktober sloten we de Kinderboekenweek af.
‘s Morgens was de Voorleeswedstrijd.
Onze kampioene is: Lisa de Langen uit gr. 7.
Proficiat!
‘s Middags hebben de kinderen in alle klassen gekeken naar elkaars tekeningen en
werkstukjes.

herfstvakantie
oudergesprekken gr. 3-8 (op verzoek)
= telefonisch/digitaal
25-11
Sintviering (onder voorbehoud)
16-12
kerstviering (onder voorbehoud)
18-12 t/m 03-01 kerstvakantie

herfstdisco
De herfstdisco zal verzet worden naar vrijdag 11 juni onder voorbehoud. Hopelijk
hebben we dan geen “last” meer van het
coronavirus, en kan de disco zonder beperkingen plaatsvinden.

voorstellen stagiaire groep 3
Hoi, ik ben Iris van de Vijver, 19 jaar en kom
uit Hulst. Ik loop het komende halfjaar stage
in groep 3 op maandagochtend en dinsdag.
Ik volg de opleiding Pabo in Vlissingen. Ik
ben eerstejaars student. Voor deze opleiding heb ik de opleiding Onderwijsassistent
gedaan, die ik in juni heb afgerond! Dingen
die ik leuk vind om te doen zijn fitnessen,
wandelen en afspreken met vriendinnen.

voorstellen stagiaire groep 4
Hoi, mijn naam is Emma Wentzler. Ik ben 17
jaar en loop dit jaar stage op de Schakel. Dit
doe ik een half jaar in de onderbouw bij groep
4 en het andere half jaar bij de bovenbouw. Dit
jaar doe ik mijn eerste jaar Pabo op de HZ in
Vlissingen. Mijn hobby’s zijn onder andere
piano spelen en leuke dingen doen met mijn
vrienden en familie. Ik heb heel veel zin in dit
jaar en hoop de kinderen veel nieuwe dingen
te leren!

voorstellen stagiaire groep 6
Hoi, ik ben Demi de Bakker en ik ben 16
jaar oud.
Het hele schooljaar ben ik hier op maandag
dinsdag en woensdag om stage te lopen op
basisschool de schakel en kinderopvang
Pinkeltje.
Ik vind het leuk om met kinderen om te
gaan daarom heb ik voor de opleiding
kindprofessional gekozen, ik zit nu in het
2de leerjaar op het Scalda in Terneuzen.
Ik heb er super veel zin in om dit jaar iedereen te leren kennen!
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spaaractie Jumbo
Beste ouders en/of leden,
Sinds woensdag 30 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze
school. Bij elke besteding van €10,- ontvangt u een spaarpunt. Deze spaarpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen
kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen/sport- en spelmaterialen
voor de kinderen aanschaffen.
Op de website www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de spaarpunten
ook direct aan onze school toekennen.
Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen met Elkaar
app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is
te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen
met Elkaar app kunnen de spaarpunten heel makkelijk en snel gescand en
geactiveerd worden. Tot slot kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij
ons op school. Bij de koffiekamer staat een dropbox waar de kinderen ze
in achter kunnen laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het sparen voor onze school.

bericht van uw jeugdverpleegkundige
Beste ouders,
Graag wil ik via deze nieuwsbrief even van me laten horen!
Vanaf maart dit jaar hebben de maatregelen rondom het corona-virus namelijk ook invloed op mijn werk als jeugdverpleegkundige bij de GGD.
Toen de intelligente lockdown dit voorjaar werd ingesteld, was ik net bezig met de preventieve gezondheidsonderzoeken van de 5-jarigen op de Schakel. Een deel van de kinderen had ik al gezien, maar de resterende onderzoeken
moesten helaas worden afgezegd. Vorige week hebben de betreffende ouders een brief gehad dat deze onderzoeken niet meer worden ingehaald. Dit geldt voor alle Zeeuwse kinderen, die vorig schooljaar hiervoor nog zouden
worden opgeroepen.
Ook andere consulten op het consultatiebureau en huisbezoeken werden afgeblazen of indien mogelijk telefonisch
gedaan. De afspraken voor baby’s tot 14 maanden bleven wel gewoon doorgaan, omdat zij ook gevaccineerd moesten worden.
De preventieve gezondheidsonderzoeken voor de 10-jarige kinderen zullen dit najaar wel opgestart worden, hierbij
is het ook makkelijk om de 1,5 meter afstand tot elkaar aan te houden.
Op 2 november start ik hiermee op de Schakel, de kinderen van ’t Vogelnest komen later dit schooljaar aan de beurt.
Mijn maandelijkse inloopspreekuur op de Schakel ligt ook stil sinds maart, om zo weinig mogelijk geloop van mensen
in de school te hebben.
Ik blijf dus zo goed als mogelijk mijn werk doen, dit geldt ook voor de jeugdarts met wie ik samenwerk.
Ook al ben ik dus minder zichtbaar, weet dat u altijd bij mij terecht kan voor vragen, twijfels of zorgen over gezondheid, ontwikkeling, opvoeding, etc. Dit geldt ook voor eventuele vragen die er zijn naar aanleiding van de afgelaste
gezondheidsonderzoeken van vorig schooljaar. Indien u het toch wenselijk vindt, is er altijd een mogelijkheid om
nog (een deel van) het preventief gezondheidsonderzoek in te plannen. Dit kan telefonisch of op locatie.
U mag mij altijd een email sturen, dan reageer ik per email of telefonisch.
Hartelijke groeten en blijf gezond!
Ellen van Acker
Jeugdverpleegkundige GGD
ellen.vanacker@ggdzeeland.nl

