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IN DEZE NIEUWSBRIEF O.A.
Schoudercom
Avondvierdaagse
Ingezonden berichten: Centrum
voor Jeugd en Gezin
We wensen alle kinderen en
ouder(s)/verzorger(s) een fijne meivakantie!
SCHOUDERCOM
Eerder dit schooljaar hebben we een
ouderbijeenkomst georganiseerd waarin we
met een aantal ouders hebben gesproken
over de communicatie tussen school en
ouders. Eén van de verbeterpunten die
genoemd werden, was dat ouders wensen dat
de communicatie éénduidiger is en minder
verstrooid. We willen dit graag verbeteren. We
zijn verheugd u te kunnen melden dat we
binnenkort overgaan op een nieuw digitaal
systeem van communiceren tussen school en
ouders: Schoudercom
Schoudercom is een systeem dat uit veel
applicaties bestaat. Zo kunnen we met dit
systeem oudergesprekken inplannen, verzuim
kan via dit systeem door ouders aangegeven
worden, ouderhulp is heel
gemakkelijk te regelen en het beheer van email wordt aanmerkelijk gemakkelijker. U leest
het, wij zijn erg enthousiast. Bovendien
voldoet Schoudercom aan de nieuwe
privacywetgeving, Algemene Verordening
Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018
geldt.
In de eerste week van de meivakantie gaan
we dit ouderportaal al een beetje inrichten.
Hiervoor worden de basisgegevens van alle
kinderen (naam, groep, leerlingnummer) en de
e-mailadressen van de ouder(s)/verzorger(s)
geïmporteerd vanuit de leerlingadministratie.
In de meivakantie kunt u daarom een
uitnodigingsmail verwachten vanuit dit
systeem. Ontvangt u in de meivakantie geen
uitnodigingsmail, dan vragen we u dit ons te
laten weten via m.los@schakelleiderdorp.nl
Mocht u bezwaar hebben, tegen het invoeren
van de basisgegevens van uw kind en uw e-

mailadres in dit ouderportaal, dan kunt u dat
aan ons laten weten voor woensdag 2 mei
aanstaande (ook via bovenstaand emailadres). U ontvangt dan geen
uitnodigingsmail en u zult dan ook geen
berichten kunnen lezen die we in de toekomst
via dit portaal zullen sturen.
DE SCHAKEL
DRIEWERF KAMPIOEN SCHOOLVOETBAL
Het verslag hieronder is per abuis blijven
liggen de vorige keer.
Vrijdag 6 april waren bij RCL de finales van
het schoolvoetbalkampioenschap. De Schakel
had maar liefst drie finaleplaatsen weten te
bemachtigen. Er staat veel op het spel: een
mooie beker en de eer natuurlijk. De kinderen
gingen met ‘kriebels in de buik’ het veld
op. Wat een sfeer: zoveel ouders, opa’s,
oma’s, leraren en klasgenoten die waren
gekomen om hen aan te moedigen, met
spandoeken en al.
De dames van groep 4,5 en 6 mochten het
spits afbijten tegen De Hobbit. De wedstrijd
werd glansrijk gewonnen met 7-2 met 2 goals
van Maud, 2 van Fien en een ware hattrick

Foto v.l.n.r. meiden groep 4/5/6: Tess, Maud,
Isabelle, Fien, Lola, Bo, Veerle, Mila en coach
meester Jens.
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van Isabelle. Het team draaide op volle toeren
met mooie reddingen van keeper Lola en de
verdedigers tegen de steeds gevaarlijke
uitbraken van Floortje van De Hobbit. Met het
fluitsignaal van de scheids klonk een luid
gejuich van het publiek. De dames namen vol
trots hun beker in ontvangst, terwijl ze werden
ondergespoten door kinderchampagne.
De pret voor de Schakel ging door met een 82 overwinning van de jongens van groep 4
van De Schakel op de Leeuwerik. Knap
omgebogen na in de eerste helft met 1-2 te
hebben achtergestaan.
De kers op de taart was voor de jongens van
groep 8 die met 6-0 de jongens van de
Kastanjelaan hebben verslagen. Beker
nummer drie.
AVONDVIERDAAGSE
Maandag 4 t/m donderdag 7 juni wordt de
jaarlijkse avondvierdaagse weer
georganiseerd in Leiderdorp. De organisatie
ligt in handen van korfbalvereniging Velocitas.
U en uw kind(eren) doen toch ook mee?
Voor iedereen die meedoet: je loopt vier
avonden 5 of 10 km of je loopt 2 avonden (di
& do) 3 km. Deze laatste afstand is vooral
bestemd voor de allerkleinsten. Kosten 3 km:
€ 3,- en 5 & 10 km: € 5,-. Op de laatste avond
krijg je jouw welverdiende medaille na een
feestelijke afsluitende route met de fanfare.
Maandag 14 mei geven we aan alle kinderen
een inschrijfformulier mee. Dit ingevulde
inschrijfformulier levert u bij Edwin Brugman,
secretaris van de ouderraad van onze school,
in. Hij zit woensdagmiddag 16 en 23 mei van
12.15u tot 13.00u in de aula.
DIGITALE WERELD
We weten het allemaal. Onze kinderen
groeien op in een digitale wereld. Steeds
meer ICT-toepassingen vinden hun weg in
ons dagelijks leven. Ook op school is dit te
merken. Het is belangrijk dat we kinderen
leren leven in deze digitale wereld en dat we
afspraken met ze maken. In de om-deweekbrief besteden we hier dit schooljaar
aandacht aan. Dit keer de volgende vraag:

Hoe hou je als ouder de belkosten van jouw
kind in de hand? ‘Om kinderen te leren hun
belkosten te beperken, kun je beginnen met
een abonnement met een vast plafond of
prepaid. Bij prepaid betaal je vooraf, bij een
abonnement achteraf. Is het beltegoed op of
het plafond bereikt, dan kan je kind niet meer
bellen. Je kunt overigens wel gebeld worden.
Met een prepaid smartphone kun je, als er wifi
is, ook gewoon internetten. Whatsappen is
met wifi bijvoorbeeld een prima alternatief
voor bellen of sms-en.’
KORFBALTOERNOOI
Woensdagmiddag 18 april deed van onze
school 1 korfbalteam mee het
schoolkorfbaltoernooi. Omdat korfbal voor
veel kinderen van onze school minder bekend
is, besloten we de kinderen een aantal
trainingen aan te bieden. Sam, pedagogisch
medewerker van Floreokids, was bereid de
meiden 2 keer te trainen. Bedankt, Sam!
Velocitas heeft de kinderen ook een keer
getraind. De korfballers namen dus goed
voorbereid deel aan het toernooi. Ze hebben 1
wedstrijd gewonnen, 1 wedstrijd gelijk
gespeeld en 1 wedstrijd verloren. Ze werden
2e in hun poule. Maar bovenal, de meiden
hebben veel lol gehad. Getuige de foto!

BELANGRIJKE DATA
-27 april t/m vrijdag 11 mei: meivakantie;
-dinsdag 15 mei: MR-vergadering;
-donderdag 17 mei: spreekuur leraren;
-vrijdag 18 mei: hoofdluiscontrole;
-maandag 21 mei: 2e Pinksterdag;
-woensdag 23 mei: judotoernooi;
-vrijdag 25 mei: weeksluiting groep 1/2a;
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-maandag 4 t/m donderdag 7 juni:
avondvierdaagse;
-dinsdag 12 t/m vrijdag 15 juni: kamp groep 8;
-woensdag 13 juni: schoolhockeytoernooi;
-donderdag 14 juni: vergadering ouderraad
(wijziging t.o.v. de kalender)
-dinsdag 19 juni: administratiedag leraren
(kinderen zijn vrij)

INGEZONDEN BERICHTEN:
LEZING OVER HET SAMENGESTELDE
GEZIN
Het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG)
Leiden organiseert op 14 mei 2018 een lezing
over samengestelde gezinnen.
“Een ouder word je na negen maanden
zwangerschap. Stiefouder ben je in veel
gevallen “ineens”, zonder dat je weet wat er
van je wordt verwacht en wat dit met zich
meebrengt”.
In een tijd waarin een op de drie relaties
eerder eindigt dan gehoopt, is het logisch dat
er steeds meer samengestelde gezinnen zijn.
De kans om opnieuw gelukkig te worden is er
één die we met beide handen aangrijpen. Hoe
vind je daarin je weg en hoe kun je in je
nieuwe gezin de rust en harmonie krijgen
waar je naar op zoek bent?
Tijdens deze lezing komt het volgende aan
bod:
•
Hoe bereid je je goed voor op het
vormen van een samengesteld gezin?
•
Fases van een samengesteld gezin
•
Wat is mijn rol binnen het
samengestelde gezin?
•
Hoe ga je om met stiefkinderen?
•
Hoe ga je om met ex-partners
•
Hoe steun je elkaar als partners in een
samengesteld gezin?
•
Inzicht in dynamieken, loyaliteiten,
verwachtingen binnen het samengesteld gezin

Deze lezing is voor stellen die binnenkort
gaan samenwonen of inmiddels samenwonen,
maar verbetering willen in de wijze waarop het
gezin functioneert. Als je zonder partner wilt
komen, dan ben je ook van harte welkom. Het
heeft alleen een groter effect als je samen
komt.
De lezing wordt gegeven door Margarita
Bernal, stiefcoach/relatietherapeut bij
Stiefgoed Leiden, waar ze samengestelde
gezinnen naar harmonie, rust en verbinding
begeleid. Je bent van harte welkom.
Datum:
maandag 14 mei 2018
Tijd: 19.30-21.30 uur (inloop 19.15 uur)
Locatie:
Het Gebouw, Arubapad 2,
Leiden
Kosten:
Gratis
Geïnteresseerd? Aanmelden kan via
www.cjgleiden.nl.
Meer informatie en aanmelding CJG
cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84

UITNODIGING WEBBINAR
Kinderen en pesten
Woensdag 16 mei 2018
van 20.30 tot 21.30 uur
Voor ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar
Wordt jouw kind gepest? Of wil je zorgen dat
jouw kind geen pester wordt? Dit webinar zit
vol eyeopeners, voorbeelden en veel
praktische tips om met pesten om te gaan.
Bij een webinar kun je als ouders op een
afgesproken dag en tijd vanuit huis via internet
inloggen op een live video/chatsessie over een
bepaald onderwerp. Jij ziet hen, zij zien jou
niet.
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Dit webinar wordt verzorgd door Tischa Neve,
kinderpsycholoog en opvoedkundige, waarin zij
alles verteld over pesten.
Pesten en gepest worden… het is helaas iets
wat ondanks allerlei programma’s op scholen
nog steeds voorkomt. In dit webinar neemt
Tischa jullie mee naar verschillende kanten van
het thema pesten, en dan vooral gekeken naar
wat jij als ouder kunt doen. Voor iedereen die
wil zorgen dat zijn kind geen pester wordt, en
die er alles aan wil doen dat het zijn eigen kind
niet overkomt.
Onderwerpen:
- Wanneer en hoe bespreek je dit thema met je
kind?
- Hoe bespreek je het als het gebeurt om hem
heen of met hemzelf?
- Hoe ga je ermee om als je kind pest of gepest
wordt, wat kun jij als ouder doen om je kind te
helpen?
Het webinar is gericht op de basisschool
leeftijd, maar ook voor ouders met beginnende
pubers zal er voldoende in zitten waar je wat
mee kunt!
Aanmelden:
Meld je snel aan via deze link om bij dit gratis
webinar bomvol inspiratie en tips te zijn!

