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Registratie bij bezoek aan school 
 

Iedereen die geen leerling is of werkzaam is op de Schakel, wordt 
gevraagd om een registratieformulier in te vullen bij binnenkomst 
in de school. Zodat we, als er een Corona besmetting in de school 
is, iedereen op de hoogte kunnen brengen. Na twee weken 
worden de gegevens vernietigd. 
 

 

Sint op bezoek.... 
Wat een verrassing gisteren (donderdag).....het bleek dat Sint al in de school was....ineens kwam Sint uit het                 
speellokaal gelopen..... 

Het was een geweldige ochtend met Sint en de Pieten. Sint heeft ruim de tijd genomen om alle groepen te                    
bezoeken. Ook kwam pianolerares Marleen naar de Schakel om in alle groepen gezellig Sinterklaasliederen te               
spelen en te zingen met de kinderen.... 

Al met al was het een pittige dag voor Sint...zoveel groepen bezoeken, en met alle kinderen in gesprek gaan.                   
Maar dat is toch het liefste wat Sint doet... 

Om 12.30 uur hebben we Sint en de Pieten uitgezwaaid. Dag Sinterklaasje, we hopen tot volgend jaar! 

En: een woord van dank aan onze Ouderraad die het Sinterklaasfeest heeft georganiseerd!!! 
 
Prachtige surprises 
Ook is er natuurlijk gisteren in alle groepen Sinterklaas gevierd met kadootjes....en met prachtige surprises >                
wat is hier enorm veel werk aan besteed, en wat een creativiteit....mooi! 
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Helpers gevraagd voor school in kerstsfeer brengen 
Volgende week maandagavond 7 december wordt de school, traditiegetrouw, weer in kerstsfeer gebracht. Dit 
wordt verzorgd door onze Ouderraad. Vanaf 18.30 tot ca. 21.00 uur gaat men binnen en buiten de school aan 
de slag.  
 
We zoeken nog meer helpers....met name mannen....Ook al doet u maar een uurtje mee, alle hulp is welkom. 
Welkom allemaal! 

Kerstvieringen dit jaar anders 
De voorbereidingen voor de kerstviering van dit jaar 2020 zijn volop gaande. Donderdagmorgen 17 december               
vindt er in de eigen groep een kerstviering plaats. 

‘s Avonds is er voor alle gezinnen van de school, een kerstwandeling. U kunt zich opgeven om met uw                   
kinderen hieraan mee te doen. U krijgt een route die u met een groepje gaat lopen. U komt langs verschillende                    
taferelen uit het kerstverhaal; hier wordt wat gespeeld, gezongen of verteld. Vervolgens loopt u weer verder                
naar de volgende scène. De start is op het kleuterplein en de afsluitende scène op het grote plein. De                   
kinderen maken op school een lampion en deze mogen ze deze avond meenemen. 

Doet u mee? 

Het is nodig dat u zich hiervoor opgeeft. Er mag per gezin één ouder mee. Opgeven graag voor 14 december 
aanstaande kan via onderstaande link: 
https://docs.google.com/forms/d/1cnLd8Fvl7bG-ozHJHPWbRgwYtmaqJESasNJcTDWEzz4/edit?usp=sharing 

Tevens zoeken wij nog mensen die willen helpen om het allemaal goed te laten verlopen. Ook zoeken we nog                   
zangers. Hiervoor kunt u zich ook aanmelden via bovenstaande link. 

Wilt u kijken of u thuis nog glazen potjes heeft? Wij kunnen ze goed gebruiken. 

Vergadering bestuur 
Volgende week woensdagavond 9 december 2020 vergadert ons bestuur. 

Vergadering ouderraad 
Volgende week donderdagavond 10 december 2020 vergadert onze ouderraad weer.. 

Vacature 
Vanwege het aanstaande zwangerschapsverlof van juf Willemijn (vanaf februari 2021) gaan we een externe              
vervanger zoeken voor onze groep 8. Dit voor de volledige week (dus maandag tot en met vrijdag). 
 
De advertentie staat ook op onze website. Wellicht heeft u een bekende in uw familie of vriendenkring: wijs ze                   
eens op deze vacature..... De sollicitatietermijn staat open tot zaterdag 4 december aanstaande. 
 
Ouderbijdrage schoolreisje vorig jaar (van de Ouderraad) 
Zie in onderstaande link de brief m.b.t. de eigen bijdrage en het schoolreisje. 
https://docs.google.com/document/d/1cDAGieVreJfZ8PkQFBLH184VaEi4KewHuWK1kmDt6XA/edit?usp=sha
rin 

Schoolfruit volgende week 
Eet smakelijk weer allemaal! 
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Pianolessen op school 
Wist u dat Marleen van der Laaken iedere maandagmiddag en -avond én dinsdagmiddag en -avond               
pianolessen geeft op de school? De pianoles is voor iedereen....jong/oud....wel/niet leerling van de Schakel.              
Interesse? neem contact op met Marleen: pianolesmarleen@gmail.com. 06-13238293. 

 

 

Verloop typelessen op school 
Eerstvolgende groepsles is woensdag 16 december om 12.45 uur. 
 
Impressie uit te breiden schooll 

 

Groep 4 denkt al mee/na over het nieuwe schoolplein 
In het verlengde van het bovenstaande: groep 4 denkt al mee/na over het nieuwe schoolplein.....dit in                
combinatie met ‘taalvaardigheid’. Hieronder wat tekeningen.... 
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Allerlei 
Nog één opmerking over de enquête over de onderwijstijden: in het stukje hierover in de nieuwsbrief van 30                  
oktober zaten enige subjectieve elementen. Objectieve bewoordingen waren neutraler geweest. 

Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 

Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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