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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 28.

Kennismakingsavond
Voor 16 en 18 september staan de kennismakingsavonden gepland. We willen u
informatie geven over routes in de groep en daarna kunt u kiezen voor workshops om
kennis te maken met Schakelactiviteiten. U bent om 19.30 uur welkom in de klas van
(één van) uw kind(eren). Na een kennismaking met de leerkracht en een inleiding over
het reilen en zeilen in de klas, is er om 20.00 uur koffie en thee. Daarna kunt u 2 maal
een workshop van ong. 30 minuten bezoeken over een onderwerp dat u interesseert, als:
de Combinatie 2/ 3, de Gouden Weken, Rekenen Met Sprongen Vooruit en Muziek in de
klas. Voor de bovenbouw verzorgt Nora de Vos van Natuurkindcoaching twee workshops
over Mediawijsheid. Van harte aanbevolen! Onder de link leest u meer over Nora:
https://www.natuurkindcoaching.nl/over-mij/

Kanjertraining
De laatste week van de zomervakantie zijn onze nieuwe leerkrachten Jarno, Edwin,
Patricia en Hanneke twee dagen intensief aan de slag gegaan met Lotte Uitslag, onze
Kanjertrainer. Inmiddels is in alle klassen alweer de start gegeven aan de
Kanjertraining. In één van de workshops kunt u van alles horen over onze methode voor
sociaal-emotionele vorming.
Was u vorig jaar bij de ouderavond van Lotte Uitslag over de Kanjertraining, dan
volstaat wellicht de opfrisfolder.

Stepjes in de fietsenstalling
Stepjes zijn weer in! Op school komen veel leerlingen op de step naar school. Heel leuk,
maar als de stepjes bij het naar binnen gaan in de hal worden gezet, ontstaat er een
onveilige situatie (bij een calamiteit). Daarom moeten de leerlingen hun stepje in de
fietsenstalling plaatsen (of met een ouder mee naar huis laten nemen bij het ingaan van
de school).

Gouden weken
We zijn het schooljaar begonnen met de Gouden weken. U heeft bij binnenkomst in de
school vast de gouden G en ballonnen gezien en u afgevraagd wat dit betekent.
De Gouden weken duren vier tot zes weken. Ze worden ingezet om het "goud" dat wij in
handen hebben; de interactie tussen de leerkrachten en de kinderen, op een positieve
manier te "kneden" voor een fijne sfeer in de groep. Heel belangrijk om dat meteen in
het begin te doen, zodat we elkaar positief leren kennen. Dit zorgt er voor dat we meer
begrip voor elkaar hebben en daardoor is er ook minder kans op pesten.
Ook belangrijk is het contact met u als ouders! Samenwerken in het belang van een
positieve ontwikkeling van uw kind. Daarom is deze week de spreekweek, waarin u
gelegenheid krijgt om belangrijke zaken omtrent uw kind op school te delen. De
informatieavonden van 16 september op Schakel 1 en 18 september op Schakel 2 zijn
ook bedoeld om de afstemming met de ouders te optimaliseren. Met aantrekkelijke
workshops die we van harte aanbevelen!
Schroom niet om de leerkracht van uw groep aan te schieten als er
dingen onduidelijk zijn. Ook na de Gouden weken blijft dit belangrijk!
Als u benieuwd bent hoe de Gouden Weken er voor uw kind uitzien, dan
kunt u onder de link daar meer over lezen.

Schoolfruit
Blijkbaar heeft Gemeente Harderwijk nogal wat commentaar gekregen op het plotseling
stopzetten van het Schoolfruit, want vrijdag kregen wij het bericht dat er toch
schoolfruit wordt geleverd tot de herfstvakantie. Super natuurlijk! Elke donderdag en
vrijdag is er dus fruit voor uw kind.

Studiedag VCO
Op woensdag 9 oktober komen alle leerkrachten van de VCO samen om na te denken
over onze identiteit; wie zijn we en waar staan we voor als VCO? Uw kind is deze
woensdag vrij.

Energizer
Als u onderstaande link aanklikt, komt u in de leeromgeving van Met Sprongen Vooruit.
U kunt dan lijntikkertje downloaden en zo een indruk krijgen van de spelletjes die wij
met de leerlingen tussendoor spelen:
https://www.metsprongenvooruit.nl/lijntikkertje/?utm_source=newsletter&utm_mediu
m=email&utm_content=lijnspel_button&utm_campaign=newsletter_2019M9
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Datum Tijdstip
10
19.30
11
12.00
16
15.30
16
19.00-21.00
18
19.00-21.00
23
08.30-15.15
24
08.30-15.15
24
19.30
25
19.15-21.00
30

Activiteit
Medezeggenschapsraad
Onthulling gevelbord
Start blok 1 Brede School Stadsdennen
Ouderavond
Ouderavond
Meester Jarno vervangt juf Heleen
Meester Aart vervangt juf Heleen
Ouderraad
Ouderavond PSZ Stampertje
Start project ‘Reis mee’

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