
 

 

Nieuws 
Fijn om iedereen weer te zien na de meivakantie. Een beetje een gekke maand, 

want met de Hemelvaart en Pinksteren zijn we alweer vrij. 

Daarna volgt nog een lange rit tot aan de zomervakantie. 

Gelukkig komen er zo langzaamaan weer wat versoepelingen. We houden jullie 

uiteraard op de hoogte voor eventuele veranderingen op school. Schoolreis, 

schoolkamp en andere excursies en uitjes zijn nog niet gepland en we wachten 

rustig af wat er dit schooljaar nog mogelijk is. 

Tom wordt deze maand 4 en schuift door naar groep 1-2. Veel plezier daar Tom! 

Eind van de maand, na Pinksteren, starten we met het project Dieren. 

 

OKC nieuws 

Al lange tijd wordt er op ons Kindcentrum gewerkt naar een zo handig 

mogelijke indeling van ons gebouw en aan intensieve samenwerking tussen de 

medewerkers. 

Graag willen we de ouders ook van de ontwikkelingen op de hoogte houden en 

zullen we in de nieuwsbrief deze ontwikkelingen ook steeds meenemen. 

Op ons kinderdagverblijf zitten al meer dan 20 kinderen van 0-4. 

Een extra slaapkamer stond al enige tijd op ons wensenlijstje. Gelukkig is de 

vergunning nu bijna rond en zal hoogstwaarschijnlijk in juni de nieuwe 

slaapkamer gerealiseerd worden. 

Daarnaast gaat het lokaal van groep 3,4 en 5 omgewisseld worden met het lokaal 

van groep  1-2 

Dit zal hoogstwaarschijnlijk gebeuren in de eerste twee weken van de 

zomervakantie. 

Na de zomervakantie maken de kinderen van het KDV en groep 1-2 gebruik van 

de linker ingang. Daar komen de jassen en tassen te hangen. 

De kinderen van groep 3,4 en 5 gaan nog steeds door de middelste ingang naar 

binnen. 

De bieb is inmiddels al verhuisd naar de andere kant van het gebouw. De ingang 

van groep 6,7 en 8 wordt dus ook de ingang van de bieb. 

Op de oude plaats van de bieb wordt een peuter-kleuterplein ingericht. 

Na de zomervakantie zullen de peuters en de kleuters daar dagelijks werken en 

spelen. 
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Portfolio 

Voor de meivakantie hebben de kinderen hun Portfolio meegekregen naar huis. 

Deze mogen weer mee terug naar school. De kinderen kunnen ze dan weer 

gebruiken. 

 

Schoolfruit 

De levering van het schoolfruit is nog verlengd t/m 31 mei. Tot het eind van de 

maand kunnen de kinderen dus nog genieten van het schoolfruit! 

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: 

-   13 mei Hemelvaart KDV en school vrij 

-   14 mei KDV en school vrij 

-   24 mei Tweede Pinksterdag KDV en school vrij. 
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