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Groep 5a in actie voor Australië.
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MR-vergadering
Stakingsdag (leerlingen vrij)
Stakingsdag (leerlingen vrij)
Spreekuur GGD Gelderland Zuid
Rapport 1
Rapportgesprekken
Studiedag (leerlingen vrij)
Rapportgesprekken

Rapport(gesprekken)
Woensdag 5 februari krijgen
de kinderen hun 1ste rapport
van dit schooljaar mee naar
huis.
Binnen SchouderCom is één
dag later in het profiel van de
betreffende leerlingen het
rapport ook digitaal te vinden. Naast het rapport
zullen op deze dag ook de toetsresultaten zichtbaar
worden van de eerste Cito toetsperiode. Klik
hiervoor op de knop ‘toetsoverzicht bekijken’. Dit is
te vinden onderaan de pagina waar de gegevens
van de leerling staan.
Op donderdag 6 februari en maandag 10 februari
vinden de rapportgesprekken n.a.v. het 1ste rapport
plaats.
Vandaag ontvangt u via SchouderCom de vraag om
uw voorkeur op te geven. Wij willen u vragen deze
voorkeur vanwege onze planning zo ruim mogelijk
op te geven.
De kinderen van groep 8 krijgen op deze dagen in
plaats van het rapport- de adviesgesprekken.
Omdat deze langer duren dan de rapportgesprekken zal hier een andere planning via
SchouderCom voor gestuurd worden. Deze planning
volgt na de indeling van de gesprekken voor de
andere groepen.

Studiedag vrijdag 7 februari
Op vrijdag 7 februari heeft het team van basisschool
De Schakel een studiedag. Op deze dag zullen we
druk werken aan onderwijsvernieuwingen voor de
toekomst van onze school. De leerlingen zijn op
deze dag vrij.

Alec van groep 5a en zijn zusje
Chloe (groep 4) gaan
binnenkort voor langere tijd
naar Australië. Mede
daardoor is de klas erg
betrokken bij de bosbranden
in Australië. Na het zien van
de beelden van mensen en
dieren die slachtoffer zijn
geworden van de bosbranden wil de klas
graag iets doen!
Daarom verzamelt de klas nu lege statiegeldflessen.
Misschien dat u al een leerling aan de deur heeft
gehad. De lege flessen verzamelen de kinderen ook
op school. Iedere woensdag en vrijdag (morgen dus
al!) mogen lege flessen ingeleverd worden bij Lieke
(moeder van Mara en Luna), Angelique (moeder van
Luca, Hugo en Chris) en bij mij, Dyane (moeder van
Alec en Chloe). De kinderen van groep 5 zullen
ervoor zorgen dat de flessen ingeleverd worden en
de opbrengst ervan in de Koala pot gaat.
Verder zijn we van plan om op woensdag 12
februari om 12.30 na schooltijd een actie te
organiseren op het schoolplein. Hoe en wat zal later
bekend worden.
De opbrengst zullen Alec en Chloe in de vorm van
een cheque mee naar Australië nemen en deze
aldaar aan een mooie instantie, die het geld goed
kan gebruiken, overhandigen. Dit zal een
koala/wombat opvang/ziekenhuis zijn. Het geld zal
tevens worden gebruikt om een koala door groep 5
te "adopteren" en voor het planten van
eucalyptusbomen, die de koala's zo hard nodig
hebben. Een filmpje van de overhandiging zal t.z.t.
gedeeld worden.
Voor meer info like en deel
facebookpagina "groep 5
in actie".
Namens groep 5a alvast
bedankt voor iedere
bijdrage!
Met vriendelijke groet,
Dyane Holten
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Volgend Schakeltje

Voorleesdagen bij Dikkertje Dap
Bij Dikkertje Dap doen we mee met de Nationale
Voorleesdagen, waarin het verhaal van
Moppereend centraal staat. Een
heel leuk boek, dat gekozen is
tot prentenboek van het jaar
2020. Anke van bibliotheek
Rivierenland is dit verhaal komen
voorlezen en de peuters hebben genoten. Ondanks
de titel, is het een heel leuk verhaal en we
mopperen wat met de peuters. Maar uiteindelijk
zijn we allemaal weer blij. Het liedje wat erbij hoort
wordt gezellig mee gezongen en het is een mooie
aanvulling op het verhaal. De komende week hoor
je ons nog gezellig mopperen!

Vanwege de tweedaagse staking op donderdag 30
en vrijdag 31 januari 2020 zal er volgende week
geen Schakeltje uitkomen. Het volgende Schakeltje
komt op vrijdag 7 februari 2020 uit.

Typecursus De Typetuin start weer in maart
Bij voldoende aanmeldingen
start in maart 2020 weer de
klassikale typecursus van de
Typetuin. Deze cursus is
geschikt voor de kinderen in
de groepen 6 t/m 8. Kinderen die al jong een
typecursus hebben gevolgd, werken sneller en
maken minder fouten dan kinderen die zichzelf
(verkeerd) leren typen.
Startdatum: donderdag 5 maart 2020
Lestijd: 16:00 tot 17:00 uur
Leslocatie: R.K. Basisschool De Schakel
Inschrijven is een fluitje van een cent. De
cursusgroep bestaat uit maximaal 18 deelnemers,
dus vol = vol. Schrijf dus snel in:
1. Meld jouw zoon/dochter aan via
https://www.typetuin.nl. Klik rechts
bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie
in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts
naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje
aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.

Spaaractie in groep 5a
(Dit stukje is geschreven door Alec en Hugo. Lees
voor meer info ook de eerste pagina van dit
Schakeltje)
Voor de koala’s en andere beesten die ziek zijn van
de bosbranden in Australie willen wij (Alec en Hugo)
een spaaractie organiseren
Alec (zal binnenkort zelf voor één jaar naar Australië
verhuizen) en Hugo en hun ouders hebben de
volgende actie opgezet. We gaan de actie nu
uitleggen:
We hebben al geld opgehaald en de lege lessen
ingeleverd voor statiegeld. De kinderen mogen lege
flessen inleveren bij de winkel voor statiegeld. Dat
geld mogen ze op school af geven en wordt
bewaard in een doosje. Als er meer kinderen zijn
buiten de klas die ons plan leuk vinden, mogen ze
meehelpen met inleveren van lege flessen. De
opbrengst gaat dan naar onze actie. De actie loopt
voor carnaval af.
Hugo en Alec uit groep 5a

Meer informatie? Ga naar www.typetuin.nl of mail
je vraag naar support@typetuin.nl
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