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Belangrijk nieuws over groep 8, 6, 3 en 1/2A
Groep 8
Juf Laura gaat bijna met verlof! Maandag 15 oktober is de laatste lesdag van juf Laura. Daarna mag zij heerlijk genieten van het
verlof en voorbereiden op de komst van de tweeling. In april verwachten wij dat juf Laura weer terugkomt.
Juf Cindy zal vanaf 16 oktober fulltime voor groep 8 staan. Wij hebben erg veel vertrouwen in Juf Cindy en zijn blij met deze
oplossing.
Groep 6
Juf Cindy gaat vanaf 15 oktober naar groep 8. Juf Petra en Juf Ellen zullen samen groep 6 overnemen. Wij zijn ook met deze
oplossing erg blij.
Groep 3
Er begint langzaam een einde te komen aan het verlof van juf Jiska. Wij verwachten juf Jiska vrijdag 15 november weer terug op
school. Om ons een beetje uit de brand te helpen (met het lerarentekort en het tekort aan invallers) komt juf Jiska al een aantal
vrijdagen eerder terug in groep 3. Zo kunnen de kinderen weer aan haar wennen en hoeven wij niet op zoek naar een invaller.
Groep 1/2 A
Juf Debby gaat ons verlaten. Zij heeft een baan gevonden op een andere basisschool. Wij wensen haar veel succes!
Juf Kirina gaat starten met het zij-instroomtraject en staat te popelen om weer te beginnen bij ons. Zij zal maandag en dinsdag
voor groep 1/2 A staan en juf Anja op woensdag, donderdag en vrijdag.

Studiedagen en vakanties
Studiedagen
Maandag 29 oktober, de maandag na de herfstvakantie hebben de kinderen nog een dag vrij. Alle juffen gaan dan naar een
cursus.
Vakantie
Maandag 22 oktober begint de herfstvakantie. De kinderen worden dinsdag 30 oktober weer op school verwacht .

27-08-2018 Start school!
24-09-2018 Studiedag
25-09-2018 Studiedag
22-10-2018 t/m 26-10-2018 Herfstvakantie
29-10-2018 Studiedag
04-12-2018 Kinderen tot 12.00 uur school
i.v.m. Sinterklaas
06-12-2018 Studiedag
07-12-2018 Studiedag
21-12-2018 Kinderen tot 12.00 uur school.
Start kerstvakantie

24-12-2018 t/m 04-01-2019 kerstvakantie
22-02-2019 Studiedag
25-02-2019 t/m 01-03-2019 krokusvakantie
19-04-2019 Goede Vrijdag
22-04-2019 t/m 03-05-2019 Meivakantie
27-05-2019 t/m 31-05-2019
Hemelvaartvakantie
10-06-2019 Pinksteren
11-06-2019 Studiedag
18-07-2019 Start zomervakantie
(17-07-2019 laatste schooldag)

Parkeren
Wij zien het regelmatig gebeuren dat ouders parkeren op het plaatsje voor het hek. Ook zetten ouders de auto soms dubbel
waardoor ouders die netjes in een vak staan het parkeerterrein niet kunnen verlaten. Wij willen u dringend vragen dit niet meer
te doen. Het leidt tot gevaarlijke situaties voor anderen! Wanneer er geen verbetering optreedt ben ik genoodzaakt contact op te
nemen met de wijkagent en de toezichthouders.

Mendes da Costalaan 132, 3431 CA Nieuwegein, 030-6032593, info@obs-de-schakel.nl, www.obs-de-schakel.nl

Algemeen
Het is gebruikelijk dat na de herfstvakantie alle ouders van groep 3 afscheid van hun kind nemen op de gang. Het is dan niet
meer de bedoeling dat u meegaat in de groep.
Maandag 15 oktober staat in het teken van de verkeersveiligheid bij ons op school. Alle groepen zullen zich bezig houden met
verkeer. Groep 7 en 8 moeten deze dag op een passende en veilige fiets naar school komen. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u
ook een flyer.
Afgelopen week is de Kinderboekenweek van start gegaan. In alle groepen zal nog meer aandacht besteed worden aan lezen
en boeken. Lezen is namelijk fijn en heel goed voor een kind!
Donderdag 18 oktober zal er weer een TOLK-bijeenkomst zijn op school voor de groepen 1/2 en 3. Houdt u de uitnodiging in de
gaten?
Vrijdag 19 oktober vieren de kleuters en de juffen feest! U hoort hier nog meer over.

Noodlijst & AVG
Wij hebben nog niet van alle ouders de noodlijst en het toestemmingsformulier gegevensverwerking retour. Het is wel erg
belangrijk dat we dit van alle kinderen terugkrijgen. Wij verzoeken u vriendelijk om hieraan te denken.
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