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Informatie
In de afgelopen weken is er vanuit school heel wat informatie over u uitgestort. Er zijn verschillende
informatieavonden gehouden; waaronder de ‘informatie-avond nieuw stijl’.
Er is volop genoten van de u aangeboden workshops.
Een greep uit de reacties van ouders op deze avond:
- Goede opzet, leuk ingevuld, het enthousiasme werkt aanstekelijk;
- Deze informatie-avond in nieuwe stijl spreekt mij enorm aan. Zeer interactief en erg
interessant. Op deze manier krijg je als ouder heel goed door hoe het er aan toe gaat;
- Ik ben niet bekend met de oude stijl, maar vind de opzet heel erg prettig en leuk. Toch een
deel informatie over de groep en daarnaast een indruk van de schoolthema’s en hoe jullie
daar als leerkrachten op inspirerende wijze mee om gaan;
- Super, zo ervaar je veel beter hoe de kinderen les krijgen;
- Niet alle workshops waren voor de ouders van groep 1-2 van toepassing;
- Ik had graag alle workshops willen volgen in plaats van twee keuzes van de drie.
We kunnen u zeggen dat we als team, net als u, hebben genoten van de informatie-avond(en).
Hartelijk dank voor uw komst en de enthousiaste reacties. Dit geeft ons enorm veel energie; we bruisen
nu al van de ideeën voor een volgende bijeenkomst!
Waterpret in groep 1-2
De leerlingen van groep 1-2 hebben met elkaar een waterfestijn gehouden. Wat een pret met teilen
water, plastic bekers, zwembroeken, handdoeken en zonnebrillen. Het was een groot succes!
Week tegen Pesten - Hart van Nederland
De Week tegen Pesten zal u niet zijn ontgaan. Er is volop campagne gevoerd. Twee van onze
leerlingen, Ricardo en Tristan hebben aan het campagne-filmpje meegewerkt. Een filmploeg van Hart
van Nederland is op school geweest om Ricardo in groep 8 te filmen bij de aftrap van de Week tegen
Pesten. Ook groep 3-4, waar Tristan deel van uitmaakt, werd spontaan uitgenodigd bij de aftrap
aanwezig te zijn. De leus die bij deze week (en hopelijk alle weken erna) hoort is: ‘Pesten stoppen, dat
kun je wél!’
Overblijven
Een heel aantal leerlingen eet tussen de middag op school. Dat betekent dat rond het middaguur de
gevulde broodtrommels tevoorschijn komen. Verschillende broodtrommels zijn zo rijkelijk voorzien van
snoep, dat de lust om nog aan een boterham te beginnen niet groot meer is. Wilt u hier bij het vullen van
de broodtrommel rekening mee houden?
Basisschool de Schakel steunt YOUth
Wat is de rol van hersenontwikkeling op het gedrag van een kind? En welke rol spelen factoren als
opvoeding, leeftijdsgenoten of televisiekijken? Dit soort vragen staan centraal bij YOUth, een meerjarig
onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen in de regio Utrecht. Met als doel om in de toekomst de
zorg voor kinderen verder te verbeteren.
YOUth is in maart van start gegaan en is een initiatief van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht.Wij
steunen als school dit initiatief. Binnenkort bezoekt YOUth-coördinator Suzanne ’t Hart onze school en
zullen de kinderen een flyer mee naar huis krijgen. Deze kunt u samen met uw kind bekijken en besluiten
of u aan het onderzoek wilt deelnemen.
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Bent u al nieuwsgierig geworden? Neem dan vast een kijkje op www.youthonderzoek.nl. U kunt ook zelf
met Suzanne spreken via haar mobiele nummer 06-51061605 of haar benaderen op het mailadres
S.M.tHart@uu.nl.
14 oktober
Wellicht is het voor u fijn om te weten dat alle leerlingen op vrijdag 14 oktober een extra vrije dag
hebben. Dit is de vrijdag vóór de herfstvakantie (17 t/m 21 oktober).
Studiemiddag Zes Fasen Model
Op woensdagmiddag 21 september was het een drukte van belang in onze school. Alle teamleden van
de federatie waren uitgenodigd om een studiemiddag bij te wonen op de Schakel.
Thema van deze middag was het ‘Zes fasen model’; een instructiemodel dat we binnen onze school
vorm geven.
Teldatum
Jaarlijks is 1 oktober hét moment dat de leerlingen worden geteld. We zijn blij én trots u te kunnen
melden dat ons leerlingaantal, in deze tijd van krimp, iets gestégen is!
Op 1 oktober 2016 tellen we 121 leerlingen!
Broertjes
Jasmin Feldman uit groep 1 heeft, net als Amira Kabia uit groep 4, een broertje gekregen.
We feliciteren beide gezinnen van harte met dit nieuwe wonder en wensen hen Gods zegen bij de
opvoeding van de kinderen.
Project Jongleren in het verkeer
In groep 1 en 2 wordt er volop gewerkt aan het thema ‘verkeer’. De leerlingen hebben al heel wat over
het verkeer geleerd. We willen het project afsluiten met een ouderbijeenkomst ‘Jongleren in het verkeer’,
over verkeersopvoeding van jonge kinderen.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u praktische informatie over verkeersopvoeding en veilig vervoer voor
kinderen van 0 tot 8 jaar.
De informatie-avond vindt plaats in de Pijlstaartschool op maandag 3 oktober van 19.30 uur tot 20.30
uur. Een gastspreker van VebeMedia zal de avond inleiden en een presentatie geven.
Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van Kinderopvang de Ronde Venen, Kinderopvang Ot &
Sien, basisschool De Pijlstaart en onze school, in samenwerking met het Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid en de gemeente De Ronde Venen.
U bent allen van harte welkom!
Wij gaan naar de Techniek Driedaagse!
Op 27 oktober gaan de groepen 7 en 8 naar de Techniek Driedaagse in Mijdrecht. Op een speelse
manier maken ze daar kennis met techniek door mee te doen met workshops die technische bedrijven
uit de regio speciaal voor hen organiseren. Ze kunnen zich uitleven in de branches Bouw, Automotive &
Logistiek, Installatietechniek, Metaal & Kunststof, Robotica en ICT & nieuwe media.
De Techniek Driedaagse is georganiseerd om kinderen zich ervan bewust te maken dat techniek een
essentieel onderdeel uitmaakt van ons dagelijks leven én dat werken in technische beroepen leuk en
interessant is.
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studiemiddag Zes Fasen Model voor het team
filmmaker in groep 5,6 en 7

juf Wilma jarig!
teldatum
gezamenlijke start Kinderboekenweek
voortgangsgesprekken
verjaardagsfeest Wilma in groep 1
verjaardagsfeest Diana en Marlieke in groep 2
verjaardagsfeest Judith in groep 6b/7
verjaardagsfeest Willemijn in groep 8
groep 8: workshop Medialab in de Westergasfabriek
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maandag
woensdag
vrijdag
maandag
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21
24

woensdag
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november 2016
dinsdag
01
dinsdag
08
donderdag
10
maandag
14
dinsdag
15

Psalm van de week
19 september
26 september
03 oktober
10 oktober
herfstvakantie
24 oktober
31 oktober

juf Willemijn jarig!
extra vrije dag: alle leerlingen zijn vrij!
herfstvakantie
filmmiddag voor de allerkleinsten
juf Judith jarig!
gezonde start
luizencontrole
techniekdag voor groep 7 en 8

schaatsevenement groep 4, 5, en 6
kinderconcert Irina Parvenova groep 4, 5 en 6
nationaal schoolontbijt
voorlopige adviesgesprekken voor ouders van groep 8
voorlopige adviesgesprekken voor ouders van groep 8

Psalm 24 vers 4
Psalm 25 vers 2
Psalm 26 vers 3
Psalm 32 vers 1
Psalm 33 vers 1
Psalm 42 vers 1

Lied van de maand uit het Nieuwe Liedboek
Oktober
Lied 1013: Als alle mensen vogels dromen
Lied 168: Go down, Moses
Tot slot
In deze vredesweek wil ik deze nieuwsbrief afsluiten met de volgende woorden:

Vrede is het, als een kind zich echt niets meer bij het woord vijand kan voorstellen.
Hartelijke groet,
mede namens het team,
Petra Eindhoven
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