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IN DEZE NIEUWSBRIEF O.A.
Schoudercom
Prijzen zomerfeest
Vrijwilliger overblijf gezocht
Praktische zaken nieuwe schooljaar
Vandaag sluiten we het schooljaar af.
Namens het gehele team wensen we
iedereen een heel mooie zomervakantie en
heel graag tot maandag 27 augustus!
SCHOUDERCOM
In Schoudercom treft u nu nog de indeling aan
van het huidige schooljaar. In de
zomervakantie zullen de groepen worden
overgezet. Ook de schoolkalender met allerlei
activiteiten wordt dan pas zichtbaar.
Voor wat betreft de berichtgeving over het
delen van foto’s en/of video’s van uw kind
door school, willen we u wijzen op het
volgende:
Beide ouders dienen toestemming te hebben
gegeven op de vijf toestemmingsvragen
binnen Schoudercom. We zien dat van redelijk
wat kinderen nog niet beide ouders een
account hebben binnen Schoudercom. Dit is
een vereiste om allebei de
toestemmingsvragen te kunnen
beantwoorden. Heeft u nog geen uitnodiging
ontvangen vanuit Schoudercom, geef dit dan
even aan via info@deschakelleiderdorp.nl
PRIJZEN LOTERIJ ZOMERFEEST
Er liggen op school nog een aantal prijzen die
niet zijn opgehaald. De prijzen zijn gewonnen
bij de loterij van het zomerfeest. De winnende
lotnummer zijn: 23, 38, 40, 118, 122, 132,
207, 235, 243, 251 en 270.
De prijzen kunnen worden opgehaald bij de
directeur.
VERTREK LEERLING EN LERAAR
Behalve van groep 8 hebben we vandaag ook
afscheid genomen van Wim Potters, leraar
van groep 8 en van Mara Verbiest, leerling
van groep 7a. Wim zet zijn loopbaan als leraar
voort op Leo Kannerschool, Locatie
Oegstgeest. We wensen Wim veel plezier en

succes toe op zijn nieuwe werkplek. Mara zet
een bijzondere stap van groep 7 naar het
voortgezet onderwijs. We wensen Mara veel
(leer)plezier op haar nieuwe school.
VRIJWILLIGER GEZOCHT!!
(HERHALING)
Het TSO-team is vanaf het nieuwe schooljaar
op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger.
Vindt u het leuk, of kent u iemand die het leuk
lijkt om 2 keer in de week ons team te komen
versterken, neem dan contact op met onze
coördinator. Het gaat om 2 dagdelen in de
week, op maandag en dinsdag of dinsdag en
donderdag van 11.45-13.15 uur.
De taken van de vrijwilliger zijn ophalen van
de kinderen uit de klassen, begeleiden van de
kinderen tijdens het eten en buitenspelen en
opruimen van de aula na de lunch.
U krijgt als vrijwilliger een
vrijwilligersvergoeding.
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als
vrijwilliger, dan kunt u contact opnemen met
Christel de Wit, overblijfcoördinator, via:
overblijf@schakelleiderdorp.nl of persoonlijk
op donderdagochtend van 8.20-8.40 uur in de
aula.
Met vriendelijke groeten,
TSO-team De Schakel
GYMTIJDEN 2018-2019
groep 1/2a dinsdag
09.00-09.45
groep 1/2b dinsdag
10.00-10.45
groep 0
woensdag
09.00-09.45*
groep 3a woensdag
08.30-09.45
groep 3b donderdag
09.40-10.50
groep 4a woensdag
09.45-11.00
groep 4b donderdag
10.50-12.00
groep 5 donderdag
14.05-15.15
groep 6 maandag
08.30-10.00
groep 7 donderdag
08.30-09.40
groep 8a woensdag
11.00-12.15
groep 8b donderdag
12.55-14.05**
*Groep 0 start vanaf januari 2019

**We realiseren ons dat 12.55u vroeger is dan de
middag officieel begint. We willen echter elke
groep voldoende gymtijd bieden. Mochten ouders
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van groep 8b problemen hebben met deze gymtijd,
dan kunnen ze dat ons laten weten.
OUDERHULP
Zoas u gewend bent van ons, zullen we aan
het begin van het nieuwe schooljaar weer
aangeven voor welke activiteiten we uw hulp
nodig hebben. We zullen dat organiseren via
Schoudercom.
IN WELK LOKAAL KRIJGT UW KIND
VOLGEND SCHOOLJAAR LES?

C

D

B

O

A

H

I

J

E
F

N

G

A groep 1/2a
B groep 1/2b
C speelzaal
D groep 3a
E groep 3b
F groep 7
G groep 8a
H groep 8b
I groep 6
J groep 5
K groep 4a
L groep 4b
M personeelskamer

K

M

N aula
O bibliotheek
INFORMATIEAVONDEN

Aan het begin van het nieuwe schooljaar
staan de traditionele informatieavonden
ingepland. De leerkracht(en) van uw
kind(eren) informeert/informeren u over
het leerjaar van uw kind. Allerlei
praktische informatie komt aan bod. We
adviseren u de avonden te bezoeken,
want dan bent u in één keer van veel
zaken op de hoogte. In het onderstaande
schema is de planning opgenomen.
Let op: een aantal leraren houdt de
informatieavond op hetzelfde tijdstip. Heeft
u bijvoorbeeld een kind in groep 3 en
groep 4, dan houden beide leraren op
hetzelfde moment de presentatie.
Wat houdt ‘algemene informatie’ in de
aula in? Hiermee begint de
informatieavond telkens. Het algemene
deel is voor alle groepen gelijk! Het is niet
zinvol om dit deel van de informatieavond
twee keer te volgen.

L

dinsdagavond 4 september (groepen
1 t/m 4)
vanaf 18.45u inloop
ouders groepen 1/2
19.00-19.30u algemene
aula
informatie groepen 1/2
19.30-20.30u informatie
lokaal van
groepen 1/2a en 1/2b
uw kind
vanaf 19.45 inloop ouders
groepen 3 en 4
20.00-20.30u algemene
aula
informatie groepen 3 en 4
20.30-21.30u informatie
lokaal van
groepen 3a, 3b, 4a en 4b
uw kind
donderdagavond 6 september
(groepen 5 t/m 8)
vanaf 18.45u inloop
ouders groepen 5 en 6
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19.00-19.30u algemene
informatie groepen 5 en 6
19.30-20.30u informatie
groepen 5 en 6
vanaf 19.45u inloop
ouders groepen 7 en 8
20.00-20.30u algemene
informatie groepen 7 en 8
20.30-21.30u informatie
groepen 7a, 7b en 8

aula
lokaal van
uw kind

aula
lokaal van
uw kind

BELANGRIJKE DATA
-maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus:
zomervakantie;
-maandag 27 augustus: eerste schooldag
schooljaar 2018-2019;
-vrijdag 31 augustus: hoofdluiscontrole;
-dinsdag 4 september: informatieavond groep
1 t/m 4;
-donderdag 6 september: informatieavond
groep 5 t/m 8;
-dinsdag 18 september: schoolreis
-vrijdagochtend 19 oktober: schoolfotograaf
op school;
-vrijdagmiddag 19 oktober: roostervrij voor
kinderen;
-maandag 22 t/m 26 oktober: herfstvakantie;
-maandag 29 oktober: roostervrij voor
kinderen

