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Beste wensen
We mochten het nieuwe jaar beginnen met alle kinderen. Ook zijn we heel blij dat
meester Theo terug is op school!
Na een lange vakantie is het zeker niet vanzelfsprekend dat we elkaar in de klas
ontmoeten. Wel waren er wat zieke kinderen thuis gebleven, maar we mogen hen weer
spoedig op school verwachten. We zijn de Here God dankbaar voor zijn bewaring en we
bidden elkaar de zegen van God toe in het nieuwe jaar. In het bijzonder leven we mee
met meester Anton, die na een periode waarin het heel goed ging, nu toch een terugval
in zijn gezondheid en conditie ervaart.

Zichtbaar in het verkeer
’s Avonds blijft het elke dag 1 of 2 minuten langer licht, maar ‘s morgens doet de zon er
wel 4 dagen over om 1 minuut eerder op te
gaan. Dat merk je, want het is nog echt
donker als de school aan gaat. Vooral bij
Schakel 2 is het donker met al die bomen
en als onze leerlingen dan op de fiets
zonder licht naar school komen, ontstaan
er gevaarlijke situaties. Wilt u
meewerken door de verlichting van de
fiets van uw kind(eren) te checken?
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Een bericht van Brood & Spelen
Afmelden voor de overblijf hoeft NIET (via de ouderapp) als:
➢ er een studiedag is;
➢ er een stakingsdag is;
➢ uw kind vrij is, omdat er geen (vervangende) leerkracht is;
➢ er een schoolreisje is.
Deze dagen geef ik door aan het kantoor en zij crediteren die dag.
Voor de stakingsdag van donderdag 30 januari heb ik dit al gedaan en daarvoor hoeft u
uw kind dus niet meer af te melden.
Mirjam van Ree, coördinator Brood & Spelen

Open dag
Op dinsdag 4 februari zijn belangstellenden welkom op Schakel 1 als zij zich oriënteren
op een school voor hun kind.
We waarderen het erg als u kennissen, buren en familieleden
die in de buurt van de school wonen en jonge kinderen
hebben, attendeert op de open dag. We zijn ten opzichte
van vorig jaar gegroeid in leerlingenaantal en dat is fijn.
De VCO, de scholengroep waar de Schakel onder valt, moet
namelijk voor het tweede jaar op rij bezuinigen en alleen als
we groeien, is de kans groot dat we de groepen klein kunnen
houden. Alvast bedankt voor uw hulp!

Agenda januari
Dag
Di
Di
Zo
Di
Di
Di

Datum Tijdstip
07/01 20.00-21.30
14/01 19.30-21.00
26/01 10.00-11.00
04/2 09.00-12.00
04/02 13.15-16.00
04/02 19.00-20.30

Activiteit
Ouderraadsvergadering
Medezeggenschapsraadvergadering
Themadienst in de Sefanja gemeente
Open Huis
Open Huis
Open Huis

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

Plaats Voor
S1
OR
S1
MR
ouders 1-8, 1-8
belangstellenden
belangstellenden
belangstellenden

