
 

 

Beste ouder, verzorger, 

 

Nieuws 

We zijn weer van start! 

Wat fijn om iedereen weer terug te zien.  

Het is vaak toch even spannend om naar een nieuwe groep en voor sommigen zelfs een 

nieuwe school te gaan. Welkom Anouk en Lisa. Veel plezier op onze school. 

De peuters en de kleuters werken aan het thema Buitenspelen. Zij hebben weer een aantal 

gezamenlijke activiteiten. 

De 3 jarigen gaan als het mogelijk is iedere dag een half uur tot drie kwartier meedraaien in 

de kleutergroep. En natuurlijk spelen we samen buiten met alle kinderen van het 

kinderdagverblijf. 

Op maandag komt voor groep 3 t/m 8 juf Tina voor de godsdienstlessen. 

Op het kinderdagverblijf is Soof erbij gekomen. Veel plezier bij ons Soof. 

Helaas blijven de Corona maatregelen voorlopig nog zoals ze waren. Hierover heeft u al een 

bovenschoolse nieuwsbrief ontvangen. 

Vanwege de Corona moeten wij veel ventileren. Het is daarom fijn als de kinderen een vestje 

o.i.d. bij zich hebben , voor als het fris is in de klas. 

Als de kinderen mooie nieuwe bakjes hebben gekregen voor het eten en drinken, vinden we 

het heel fijn als deze voorzien worden van een naam. Ook graag bij flesjes e.d. op het 

kinderdagverblijf. Zo kunnen we er voor zorgen dat alles weer bij de juiste eigenaar terecht 

komt. De kinderen mogen de luizenzakken, gymspullen en de portfolio’s weer mee naar 

school nemen. 

De kleuters hebben in ieder geval gymschoenen nodig voor het sporten in de gymzaal bij 

slecht weer. De gymschoenen mogen op school blijven. 

Tor slot vragen we om nog even goed te kijken naar het vervoer en het opladen van de iPad.  

Formatie 
Op donderdag en vrijdag start meester Manuel in groep 6, 7 en 8. Aangezien juf Marijke niet 
meer terugkeert na de vakantie, zal Meester Manuel op woensdag haar taken overnemen. 
Juf Evelien is tegenwoordig werkzaam op kantoor en nog maar één dag per week aanwezig 
voor haar IB taken. Dit zal op wisselende dagen zijn. Wilt u haar spreken, dan kunt u het best 
even een afspraak maken. U kunt mailen naar e.jeronimus@omnisscholen.nl.  
Meester Cornee komt om de week op dinsdag een gymles geven. ’s Morgens geeft hij een  
peuter-kleuterles. Leuk, leuk, leuk! 
Meester Pascal loopt stage als onderwijsassistent op maandag, dinsdag en woensdag. 
Op het kinderdagverblijf zou juf Denise starten, vanwege persoonlijke omstandigheden gaat 
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zij helaas niet bij ons werken. 
Juf Manuela is gelukkig nu bij ons gekomen. Naast haar werk loopt ze ook nog stage voor haar 
HBO opleiding. We zullen haar dus vaak zien en daar zijn we heel blij mee! Hieronder stelt ze 
zich aan jullie voor: 

Beste ouders. 
Mijn naam is Manuela Baars, ik ben 21 jaar en woon in Goes. Ik ben net 
afgestudeerd voor de opleiding pedagogisch medewerker op het Scalda 
college in Goes. Dit jaar begin ik aan een nieuwe opleiding: PPKE op de HZ 
in Vlissingen. Dit is een tweejarige opleiding waarin ik me meer ga 
verdiepen in de ontwikkeling van de kinderen. Op deze locatie kom ik twee 
dagen stage lopen en twee dagen werken. Ik ben er op de volgende dagen: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik kijk er naar uit om met de 
kinderen en natuurlijk met jullie als ouders samen te werken en er een leuk 
jaar van te maken.                             

Informatie avond 

De informatie avond heeft dit schooljaar een aangepaste vorm vanwege de Corona. Jullie 

ontvangen de informatie schriftelijk/digitaal. 

Alleen voor de ouders van de kinderen van groep 3 is er een voorlichtingsavond bij meester 

Rob in de groep. Deze avond zal plaatsvinden op 15 september. 

De avond start om 19.30 uur. 

 

Talent voor de toekomst. 

Op maandag 31-8 start de workshop Vloggen en op donderdag 3-9 start de workshop 

Schaken. Deze wordt gegeven door meester Manuel. Hierover heeft u een nieuwsbrief 

ontvangen.  

Aanmelden kan nog steeds via de mail. 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie die zoals altijd kwijt bij 

talentvoordetoekomst@omnisscholen.nl  

 

Met vriendelijke groet 

Team Omniskindcentrum De Schakel 
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Belangrijke data: 

- 1 september om 14.00 uur bieb open voor de kinderen 

- 15 september info avond groep 3 

- 15 september info via digitale weg overige groepen 

- 30 september start Kinderboekenweek 

 
 


