
 

 

Nieuws 
Eindelijk is de lente dan aangebroken. Sterker nog deze week stijgen de 
temperaturen meteen naar zomerse waarden (denk aan de zonnebrandcrème!). 
We genieten er maar van, want verderop in de week zie ik alweer wat 
regenbuien verschijnen bij de weersverwachtingen.  
Door het hele kindcentrum heen werken we aan het thema dieren. Dit thema 
loopt nog tot en met 18 juni. 
Op 21 juni starten we met ons laatste thema Avontuur! 

Bovenschools is er een brief verstuurd over het niet doorgaan van schoolreis en 
schoolkamp. Er mag voor de kinderen wel op het kindcentrum een leuke dag 
georganiseerd worden. We zijn druk bezig om iets leuks te organiseren waar we 
de kinderen mee kunnen verrassen. Hierover volgt nog nader bericht. 

Op het KDV begint eind van de maand Tim. We hopen dat hij het erg naar zijn 
zin zal hebben bij ons. 

OKC nieuws  
De verbouwing van de slaapkamer op het KDV loopt wat vertraging op door de 
moeizame leveringen van bouwmaterialen. Hopelijk kunnen we aan het eind 
van deze maand van start gaan. De aanpassingen in de school zijn in de 
zomervakantie. 
Deze maand krijgen de medewerkers van ons kindcentrum voorlichting over 
Breinhelden. Met dit programma, om te werken aan executieve functies, gaan 
we na de zomervakantie met het hele kindcentrum aan de slag. 
Tijdens de informatieavond in september zullen we hier meer uitleg over geven. 
Voor wie nu alvast meer wil weten, kan kijken op de website van Basalt naar 
Breinhelden. 

Portfolio 
De portfolio’s mogen weer terug naar school. Wie hem nog niet mee terug heeft 
genomen verzoeken we om dit zo spoedig mogelijk te doen. 
De portfolio’s met de rapporten mogen op 9 juli weer mee naar huis. 
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Sportdag 
De gezamenlijke sport en zwemdagen van de gemeente gaan dit jaar nog niet 
door. In plaats daarvan komen er CIOS studenten naar de scholen toe. Bij ons 
komen ze aanstaande donderdag 3 juni al, om met de kinderen leuke, sportieve 
activiteiten te doen. Het is handig als de kinderen op deze dag kleding dragen 
waarin ze makkelijk kunnen bewegen. 

We hopen op mooi weer, zodat we buiten aan de slag kunnen. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan wijken we uit naar de gymzaal. 

Studiedag 
Op donderdag 17 juni hebben de leerkrachten een studiedag op school. De 
school is dan gesloten. De kinderen van school konden zich opgeven voor 
Talentdag. De kinderopvang is normaal geopend.  
 
Schoolfruit  
Week 22 (31 mei) is de laatste week dat er schoolfruit wordt geleverd. 
We hebben weer lekker kunnen genieten van het EU schoolfruit. Hopelijk 
mogen we volgend schooljaar weer meedoen. 
De kinderen mogen nu de gehele week weer zelf iets meenemen. Woensdag 
blijft de vaste fruitdag. 
 
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: 
-  3 juni sportdag 
- 17 juni studiedag 
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