Schakeltje 13
CBS de Schakel
Vondellaan 26, 3842 EH Harderwijk tel.: 0341-416557
B. Huetlaan 4, 3842 CS Harderwijk tel.: 0341-416722
Website:
www.cbs-deschakel.nl
Email:
infoschakel@stichtingvco.nl
Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 13.

Actie voor schoolplein
Op vrijdagmiddag 24 mei zal op het plein van Schakel 2 een Voorjaarsmarkt gehouden
worden. De opbrengst is voor de schoolpleinen. Zo willen we voor Schakel 1 een
schaduwvoorziening maken, omdat de kinderen in de zomer wel erg blootgesteld worden
aan de zon.
De Ouderraad is al volop bezig met de voorbereidingen van de Voorjaarsmarkt en één
van de acties die alvast zijn uitgezet, was de bloembollenactie. Met de hulp van de
leerlingen en minimale materialen, hoefden er nauwelijks kosten af en is de eerste
€2700,- al binnen! Heel erg bedankt, dames van de Ouderraad!

Koningsspelen onderbouw
Vrijdag 12 april zijn weer de Koningsspelen. ’s Ochtends zal er voor groep 1 t/m 4 een
sportdag zijn op het plein van de Schakel aan de Vondellaan. De kinderen worden op de
normale tijd op het schoolplein verwacht. Hier zullen ze starten met de dans “Pasapas”
van Kinderen voor Kinderen. Dit is tevens een superleuke dans om thuis met de kinderen
te oefenen. Kijk hiervoor op deze site:
(https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM (het nummer zelf)
(https://www.youtube.com/watch?v=BJa8RSbZ0lY (de dansinstructie)
Bij de dans is natuurlijk iedereen welkom om te komen kijken en eventueel mee te doen.
Na de dans gaan alle kinderen hun eigen klas in en zullen ze met de klas ontbijten.
Hiervoor hoeft u niks mee te nemen.
Na het ontbijt gaan de kinderen in de klas de nationale opening kijken. Daarna zal de
sportdag beginnen. Na de sportdag gaan de kinderen de klas in om af te sluiten. Om
12.00 kunt u uw kind op het schoolplein ophalen.
De kinderen hoeven dus geen eten en drinken mee te nemen. Hier wordt voor gezorgd!

Grenzen stellen
Via het Centrum Jeugd en Gezin Harderwijk (CJG) hebben wij voor u een flyer over
grenzen stellen. U kunt de flyer vinder onder de link.

Avondvierdaagse 2019, 17 juni t/m 20 juni.
Ook dit jaar willen we met de Schakel weer meelopen met de avondvierdaagse. Om mee
te kunnen lopen met de eigen klas moeten de kinderen worden ingeschreven via school.
De kosten hiervoor bedragen €4,50 (loopgeld en organisatiekosten). Groepen 3, 4, 5a,
5b/6b lopen 5 kilometer, groepen 6a, 7 en 8 lopen 10 kilometer.
Hulp
De avondvierdaagse kan alleen slagen met uw hulp. We zoeken ouders/ verzorgers voor
deze verschillende taken: groepsleiding, groepscoördinator en limonadeschenker langs
de route. Vanuit school zijn Barbara van Hierden en Mieke Brons betrokken bij de
avondvierdaagse.
Groepsleiding
U kunt zich opgeven om mee te lopen, daarbij is het mogelijk een voorkeur voor avonden
op te geven. Als u mee loopt krijgt u een groepje kinderen toegewezen, waar u
gedurende de avond verantwoordelijk voor bent. Via onderstaand strookje kunt u
aangeven wanneer u mee wilt lopen.
De avondvierdaagsecommissie zal het aantal avonden verdelen over het aantal opgegeven
lopers. Het kan dus voorkomen dat u niet alle opgegeven avonden mag meelopen. Voor
het overzicht van de groepsleiders mogen ouders niet meelopen op de dagen dat ze niet
ingedeeld zijn.
Groepscoördinator
Voor iedere groep moet er 1 coördinator meelopen. Deze coördinator loopt alle avonden
en is verantwoordelijk voor de verdeling van de kinderen over de groepsleiding. Ook bij
eventuele bijzondere situaties bent u verantwoordelijk voor de groep. Via onderstaand
strookje kunt u aangeven of u coördinator wilt zijn. Indien nodig wordt er geloot.
Belangrijk is dat er voor iedere groep 1 coördinator is!
Inleveren strookjes
Op dinsdag 7 mei kunt u op Schakel 1 tussen 15:00 en 15:30 u.de strookjes inleveren en
op woensdag 8 mei kunt u op Schakel 2 tussen 12:15 en 12:45 u. de strookjes inleveren.
Direct betalen, graag gepast geld meenemen (€4,50).
Namens de Avondvierdaagse Commissie, Ditty Jansen en Anja de Gruil
--------------------------------------------------------------------------------------------------Naam leerling: ………………………………………………………………….. Groep: ……
Geeft zich op voor de avondvierdaagse en betaalt €4,50.
Naam volwassen begeleiding: ………………………………………….
Tel nr: ………………………………
o Wil als groepsleider lopen: Maandag,
dinsdag,
woensdag,
donderdag
(Omcirkel welke avond u kunt)
o Wil als groepscoördinator lopen: ja / nee
Voor groep: …..
o Wil de ouderraad assisteren met limonade schenken tijdens route: ja / nee
Op
maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag (Omcirkel welke avond u kunt)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Datum Tijdstip
09
20.00-21.30
11
12
08.30-08.30
12
09.30-12.00
16
08.30-15.15
16
09.00-12.00
17
09.00-12.00
18
09.00-12.00
19
08.30-15.15
22
08.30
06/05
06/05 08.30
06/05 09.00-10.00

Activiteit
Plaats
Ouderraadsvergadering
S1
Juf Anita jarig
Koningslunch
Koningsspelen
Juf Hanneke vervangt juf Anita
Centrale Eindtoets
Centrale Eindtoets
Centrale Eindtoets
Goede Vrijdag, de leerlingen zijn vrij
Begin meivakantie
Juf Herminda jarig
Start eerste schooldag na de meivakantie
Luizencontrole

Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur
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