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Schakelspektakel en afscheid

Agenda
12 juli
15 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli

Rapportgesprekken
Schakelspektakel (tot 15:00)
+ afscheid juf Joek en meneer Jan
Afscheidsavond groep 8b
Afscheidsavond groep 8a
Stoeltje passen
Laatste schooldag

Gezonde school – gezonde lunch
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we structureel
over naar het continurooster. Hierdoor zullen alle
kinderen op de maandag, dinsdag en donderdag op
school lunchen.
Als basisschool met het vignet ‘gezonde school’
willen we tijdens deze lunch-momenten dan ook
een gezonde lunch zien. Samen met de GGD
Gelderland-Zuid en de oudergeledering van de MR
hebben we een aantal afspraken over deze lunch
vastgesteld.
Wij vragen ouders om een gezond lunchpakket
aan hun kind mee te geven. Een voedzame lunch
geeft een kind genoeg energie en pit om de hele
middag te spelen en te leren. Als richtlijn hanteert
het Voedingscentrum een hoeveelheid van 2 tot 4
sneetjes brood per dag (kinderen van 4-8 jaar) en
4 tot 6 sneetjes brood per dag (voor kinderen van
9-13 jaar). De aanbevolen broodsoort is
volkorenbrood, omdat dit brood belangrijke
voedingsstoffen als vezels bevatten.
Ook vragen we ouders matig te zijn met zoet beleg
en met beleg dat veel verzadigd vet of zout bevat.
Het Voedingscentrum adviseert om geen
chocopasta, hazelnootpasta of kokosbrood op
brood te doen.
De lunch bestaat dus uit brood, groente en/of
fruit.
Ons voedingsbeleid zal in de nieuwe schoolgids
verder worden omschreven.

Komende donderdag 15 juli is er een groot
Schakelspektakel, waarbij we ook afscheid gaan
nemen van juffrouw Joek en meneer Jan.
De schooldag loopt op deze dag tot 15:00.
De officiële uitnodiging voor dit feest is op de 2de
pagina van dit Schakeltje te vinden

Gymdocent op De Schakel
De NPO-middelen geven ons meer ruimte ons
onderwijs kwalitatief te versterken. Vanaf komend
schooljaar zullen we daarom ook een gymdocent
toevoegen aan ons schoolteam. Op dinsdagmiddag,
woensdag en donderdagmiddag zal Elke van der
Linden de gymlessen op De Schakel gaan verzorgen.
In een volgend Schakeltje zal zij zich aan u
voorstellen.

Vertrekkende en nieuwe leden OV de Schakel
Net als vorig jaar is het schooljaar anders geweest
dan gehoopt. Hopelijk zal volgend schooljaar weer
normaler worden. Ondanks alle maatregelen
hebben onze OV-leden zich maximaal ingezet voor
de kinderen van school. Dit jaar nemen we afscheid
van 4 enthousiaste OV-leden. Jessica van Eeuwijk,
Nancy Wijnstekers, Nicole van Gerven en Annick
van Mil-Streppel. Na dit schooljaar geven ze het
stokje door aan vier nieuwe OV-leden. Bedankt voor
jullie inzet! De nieuwe leden zijn Claudia van
Campenhout, Geertje Haasnoot-Kras, Kim Bouman
en Karin Vugts. Zij zullen vanaf het nieuwe
schooljaar de OV komen versterken. We kijken
ernaar uit om met elkaar aan de slag te gaan.
Fijne vakantie!

Aanpassing snotneuzenbeleid
Afgelopen week heeft het OMT een nieuw advies
uitgebracht ten aanzien van het ‘snotneuzenbeleid’.
Vanaf maandag 12 juli worden de richtlijnen bij
neusverkouden kinderen versoepeld.
Bij milde klachten zoals keelpijn of niezen mogen
kinderen t/m 12 jaar naar school en naar de
kinderopvang, en krijgen ze geen testadvies meer.

Schoolgids 2021-2022

Schoolreis
Helaas kon de schoolreis dit schooljaar niet
doorgaan, maar alles is ondertussen al geregeld
voor komend schooljaar. Op dinsdag 21 september
staat de schoolreis gepland.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de
nieuwe schoolgids voor schooljaar 2021-2022. In de
laatste schoolweek zal deze schoolgids aan alle
oudste kinderen van ieder gezin meegegeven
worden.
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