
 

 

Nieuws 

Wat fijn om weer lekker op school te zijn. Jammer dat we af en toe kinderen 

missen vanwege een test of Corona, maar gelukkig hebben we nog geen groepen 

naar huis hoeven te sturen. 

We hebben zelfs nog een feestelijke Meester en juffendag kunnen vieren. De 

kinderen hebben genoten. We willen ook graag de OR/LOR nog bedanken voor het 

bezoek van de Foodtruck. 

Deze was eigenlijk met kerst gepland, maar viel toen net in de lockdown. Het was 

echt een feestelijke verrassing. 

De kinderen hebben met veel plezier gewerkt aan het project 

Kunst. De leerlingenraad heeft een leuk filmpje gemaakt in de 

school. 

Inmiddels zijn we bezig over Pasen/Lente en na de Pasen starten 

we met het project Familie. Op 1 april hebben we nog een leuke 

Paasactiviteit. 

Ibrahim is net begonnen op het KDV en in april start Ryan. Veel 

plezier mannetjes!  

Misha gaat verhuizen naar Yerseke. We wensen hem en zijn familie daar veel geluk 

en plezier!! 

Gesprekken en Portfolio 

Via de bovenschoolse nieuwsbrief hebben jullie het al vernomen, dat vanaf deze 

week ouders weer een telefoontje krijgen van de leerkracht. Ouders kunnen, als ze 

nog niet gebeld zijn, via Parro aan de leerkracht voorkeur voor een dag aangeven. 

De dag voor de meivakantie krijgen de kinderen hun Portfolio mee. 

 

Gymlessen 

Meester Corné is weer gestart met de gymlessen. Meester Corné is er om de week 

op dinsdag. De meeste lessen zullen buiten plaats vinden. Lukt dat niet dan gaan 

we naar de gymzaal. Het is belangrijk dat ieder kind een setje sportkleding op 

school heeft liggen. Dit hebben ze natuurlijk ook nodig voor de andere gymlessen. 

GVO 

Jammer genoeg zijn er op dit moment door de Coronamaatregelen geen lessen. 

Hopelijk lukt dit wel in het nieuwe schooljaar. Hopelijk lukt het dan ook weer om 

onze HVO lessen op te starten. 

Wijzigingen graag voor 23 april doorgeven i.v.m. de aanvraag voor volgend 

april 2021  
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schooljaar. Van juf Tina kregen we nog interessante filmpjes. 
https://www.vormingsonderwijs.nl/voor-ouders/ 

https://www.pcgvo.nl/Project 

 

Koningsspelen 

Op 23 april zijn de Koningsspelen. Het nieuwe liedje is net uit. 

We gaan er een sportieve, gezellige dag van maken. 

Uiteraard weer volgens de dan geldende Corona afspraken. 

 

IEP toets 

Op 20 en 21 april wordt bij groep 8 de IEP toets afgenomen. 

Veel succes jongens en meisjes! 

Schoolfruit 

In week 12 ontvangen we voor de laatste keer schoolfruit. De kinderen krijgen op 

15 april voor de laatste keer fruit van school. Woensdag blijft de vaste fruitdag. De 

kinderen nemen het dan alleen weer mee van huis. 

 

Talent voor de toekomst. 

De workshops van Talent mogen helaas nog niet doorgaan.  Zodra het weer mag 

volgt hierover bericht. 

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

talentvoordetoekomst@omnisscholen.nl  

 

Met vriendelijke groet 

Team Omniskindcentrum De Schakel 

 

Belangrijke data: 

-   2 april - Goede vrijdag. De school is gesloten. Het KDV is geopend. 

-   5 april - Tweede Paasdag. School en opvang zijn gesloten. 

- 15 april - Laatste keer schoolfruit. 

- 20 april + 22 april - afname IEP groep 8. 

- 23 april - Koningsspelen 

- 23 april - Portfolio mee naar huis 

- 26 april - Meivakantie t/m 7 mei 
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