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Een nieuw jasje
Onze school heeft op beide locaties een nieuw gevelbord gekregen. Met de renovatie
van de gymzaal is onze school weer tiptop; een fijne plek voor onze kinderen! Afgelopen
woensdag hebben we met de leerlingen van Schakel 1 het gevelbord onthuld.

Inval bij ziekte
Als een juf of meester zich ziek meld, volg ik een lijstje:
1
Is er een leerkracht uit de invalpool beschikbaar?
2
Kan een collega tijd vrij maken door een dag extra te werken?
3
Kan een onderwijsassistent of stagiair de groep overnemen?
4
Kan de groep verdeeld worden over de andere groepen?
Als alle vragen met ‘nee’ beantwoord moeten worden, dan wordt u via Parro op de hoogte
gebracht dat uw kind geen les zal krijgen. U krijgt dat uiteraard zo spoedig mogelijk te
horen. In het geval u opvang thuis of bij een vriendje niet geregeld krijgt, is uw kind
welkom op school. We hopen dat we sporadisch over hoeven te gaan tot vrij geven.

Vorig jaar heeft de VCO een brief verspreid over de vervangingsproblematiek. In deze
brief werden 8 VCO principes uitgelegd. Onder de link kunt u deze brief met de principes,
die onverminderd gelden, lezen.

AVG via Parro
De Wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht scholen om elk
jaar opnieuw aan de ouders te vragen wat wij wel en niet mogen delen over uw kind.
Dit willen wij via Parro met u afstemmen. Wilt u uw voorkeuren aangeven? Hieronder
leest u hoe u dat moet doen:
1
Open de Parro-app
2
Open het tabblad 'instellingen'
3
Open uw profiel en scroll naar het kopje: ‘mijn kinderen'
4
Klik op de 3 stipjes achter de naam van uw kind
5
Geef per kind de voorkeuren aan
We willen u vragen om dit komende week aan te geven in de Parro-app (graag uiterlijk
volgende week dinsdag 24 september. Op die datum zetten wij de instellingen voor een
jaar ‘vast’. Mocht u tussentijds iets willen wijzigen, dan kunt u dat bij de leerkracht
aangeven.

Brood & Spelen
Onder de link de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.

Lekker buiten spelen - Gein op het Plein
Vanaf a.s. donderdag kun je weer samen met het beweegteam buitenspelen op het
schoolplein van de Schakel aan de Vondellaan van 15.30-16.30 uur.
Gein op het Plein is voor alle kinderen uit de buurt en van de school. Het beweegteam
zorgt voor leuke sport en spel activiteiten! Samen spelen is het allerleukst; dus neem je
vriendje, vriendinnetje, zusje, broertje, buurjongen, buurmeisje, papa, mama, opa, oma,
oom, tante, nichtje, neefje of iemand anders mee!
Zie we je donderdag bij Gein op het Plein?
Tijmen van Steinvoorn & beweegteam - Brede School Stadsdennen

Fietsenkeuring op S2
Op maandag 7 oktober komt een team van Veilig Verkeer Nederland
op Schakel 2 om de fietsen te keuren. Het zou fijn zijn als de
bovenbouwleerlingen deze dag op de fiets komen. We vinden het
belangrijk dat onze leerlingen veilig en zichtbaar de winterperiode
ingaan!

Agenda september
Dag
Wo
Ma
Di
Di
Wo
Ma

Datum Tijdstip
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
Informatieavond
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

Plaats Voor
S2
ouders 4b-8
5b
5b
S1
OR
S1
ouders
1-8

