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Even voorstellen...
Beste ouders/ verzorgers,
Vanaf dit schooljaar ben ik dinsdag, donderdag en vrijdag juffrouw in
groep 6. En wellicht is het leuk om dan ook iets over mezelf te vertellen.
Ik ben Kim de Maat, 38 jaar en woon samen met mijn 3 kinderen (Tijn,
Julia en Sam) in Kloosterzande. Ik ben jarenlang werkzaam geweest als
docent op het ROC Westerschelde en als pedagoog binnen MEE
Zeeland in Terneuzen. Na geboorte van mijn kinderen heb ik mijn
werkzaamheden binnen MEE Zeeland voortgezet, waar ik gezinnen
begeleidde die zorgen, problemen en of vragen hadden over hun kinderen ten gevolge van een beperking. De laatste jaren heb ik mij
voornamelijk gericht op mijn werkzaamheden als kindertherapeut binnen gezinnen die problemen en/of zorgen ervaarde binnen het gezin.
Naast mijn werk heb ik samen met mijn moeder een kinderkledingwinkel in Kloosterzande; “Trijntje Nickel”, waar wij met veel plezier en
enthousiasme bezig zijn met nieuwe collecties voor kinderen vanaf
baby tot puber.
En nu ga ik een nieuwe uitdaging op basisschool “De Schakel” waar ik
erg veel zin in heb. Ik hoop op een leuk, leerzaam en gezellig schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Kim de Maat

Rapporten en oudercontacten

Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige

Zoals toegelicht tijdens de informatieavond werken we vanaf dit schooljaar met twee rapporten.
De leerlingen ontvangen één rapport in februari
en één in juni/ juli.
Het aantal oudercontacten blijft ongewijzigd.
We starten in september met een oudervertelgesprek voor alle groepen, in november een
vrijblijvend contactgesprek over de voortgang
voor de groepen 3 t/m 8 en in februari en juni/
juli gesprekken naar aanleiding van het rapport
voor de groep 1 t/m 8. De ouders van kinderen
uit groep 8 worden in november uitgenodigd
voor een gesprek waarin het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegevens
wordt. In het gesprek van februari ontvangen de
ouders een definitief advies van de school.
Uiteraard is en blijft het tussentijds ook altijd
mogelijk om een afspraak te maken met de
leerkracht van uw zoon/ dochter. De deur staat
altijd voor u open!

Vanaf 17 september starten
we, in samenwerking met Kinderopvang Pinkeltje, op school
weer met het vrije inloopspreekuur met jeugdverpleegkundige Ellen van Acker van de
GGD.
Bij haar kunt u terecht met allerlei vragen die u heeft omtrent gezond opgroeien en opvoeden. Het spreekuur vindt
plaats op maandagmiddag,
ongeveer eens in de maand,
van 14.30 uur tot 15.30 uur.
Dit spreekuur is bedoeld voor
ouders van De Schakel, PSZ
Duimelot en kinderopvang Pinkeltje. Maar ook de leerkrachten en leidsters kunnen hier
gebruik van maken.

Iedereen die een vraag heeft
over kinderen (van 0 t/m 12
jaar) kan hier terecht, met grote
zowel als kleine vragen. Op
deze manier hopen we de
Jeugdgezondheidszorg een
plek in de wijk en in de school
te geven en het contact met en
tussen ouders, school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
te versterken.
Loopt u gerust zonder afspraak
binnen. U kunt Ellen vinden in
het kantoor van de directeur,
aan de hoofdingang van de
school.
De data voor het vrije inloopspreekuur voor dit schooljaar zijn: 17 september, 22 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari, 18
maart, 15 april, 20 mei en 17
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Verwerking op de Snappet-tablets
Tijdens de informatieavond hebben de leerkrachten van groep 4 t/m 8 u uitleg gegeven
over het werken op de tablet in de klas. We
willen u graag het juiste beeld geven over het
tabletgebruik op school. Naar aanleiding van
een vraag hebben we gekeken hoe lang de
kinderen per dag werken en verwerken op de
Snappet tablets. De kinderen werken maximaal
een half uur per les op de tablet. We gebruiken deze alleen voor de verwerking van de
vakken taal, spelling en rekenen. In groep 4
momenteel alleen voor rekenen. Iedere les
begint met een instructie, daarna volgt de verwerking op de tablet. De roosters zijn zo opgesteld dat deze lessen niet direct na elkaar gegeven worden. Per dag wordt gemiddeld 1 ½
uur op de tablet gewerkt. Voor vragen over
Snappet, kunt u altijd terecht bij de leerkracht.
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Agenda
3 oktober - Perspectodag
(kinderen vrij)
5 oktober - Herfstdisco
15 - 19 oktober
Herfstvakantie
5 november - Juf Marian
Vereecken 40 jaar in dienst
26 - 30 november
Oudergesprekken (zonder
rapport)
28 november
Sint op school
21 dec - 4 januari
Kerstvakantie

Cultuurmenu groep 3/4

Uitstap naar Pinkel
Vrijdag 7 september zijn wij met de kleuters en
peuters bij dagopvang Pinkel gaan kijken.
Eerst hebben we fruit gegeten en daarna kregen wij om de beurt een rondleiding door het
gebouw.
Voor de meeste kinderen was het al bekend
maar voor een paar kinderen was het erg
interessant om te weten hoe het er bij
Pinkel uitziet.

Bianca, van kunstuitleen Terneuzen, verzorgde
twee gastlessen voor de groepen 3 en 4. Er
werd gesproken over kunst. Wat is kunst? Ook
werden er verschillende kunstobjecten getoond. Elke klas mocht 1 object kiezen om twee
weken in de klas op te hangen.
Tijdens de lessen werd ook gewerkt met gerecycled materiaal. De eerste les maakten de
kinderen een tasje van papier en de tweede
les maakten ze een medaille. De resultaten
waren heel erg leuk!

Gastles Mathieu van Bellen
Op maandagochtend 10 september kregen
groep 5 en 6 bezoek van de wereldberoemde violist Mathieu van Bellen. Mathieu vertelde over zichzelf, zijn leven als muzikant,
muziekinstrumenten en in het bijzonder de
viool. Hij had zijn viool meegenomen en
speelde hier ook enkele prachtige nummers
op. De kinderen (én juffen) van groep 5 en 6
genoten van deze gastles.

