juli 2021

Nieuws
Op 21 juni zijn we gestart met het project “Op avontuur”. De kinderen hebben
een heerlijke feestdag gehad met de stormloopbaan en lekkere frietjes. Het
springkussen hebben we vanwege het weer pas dinsdag gebruikt.
De kinderen zijn nu door het hele OKC druk in de weer met het project. Op 21
juli hebben we nog een spetterend Eindfeest.
Jammer genoeg gaat er weer een gezin verhuizen. Wat zullen we Wardi,
Jawaher, Nour en Ibrahim missen. We wensen hen veel succes in Heinkenszand!
Op 12 juli komt Arjan een dagje meedraaien. Hij verhuist naar Baarland en komt
volgend jaar in groep 8.
OKC nieuws
Helaas is door het gebrek aan bouwmaterialen de verbouwing op het
kinderdagverblijf nog steeds niet gestart.
De richtdatum is nu 12 juli.
In de eerste twee weken van de zomervakantie start dan de verbouwing in
school. Groep 1-2 wisselt al van lokaal met groep 3, 4, 5 op 16 juli.
We hopen dat ons nieuwe peuter-kleuterplein klaar is na de vakantie.
Hopelijk zijn dan de bubbels ook voorbij en kunnen de peuters en kleuters weer
dagelijks (ook binnen) samen zijn.
Portfolio
Op 9 juli krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis.
Nog niet alle mappen zijn terug op school. Mocht u deze nog niet mee terug
hebben gegeven, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen.
Oudergesprekken
In week 28(vanaf 12 juli) zijn er eindelijk weer oudergesprekken op school. Deze
oudergesprekken worden gehouden met één ouder en bij uitzondering zonder
kinderen erbij.
Via Parro komt er een uitnodiging om in te tekenen. U kunt een keuze maken uit

verschillende tijdstippen. Mocht het écht niet lukken op deze tijdstippen, dan
kunt u contact opnemen met de leerkracht om iets af te spreken.
Eindfeest
Op woensdag 21 juli houden we ons Eindfeest.
Op deze dag komt Drum4fun er met ons een muzikaal feest van maken.
We hopen dat het prachtig weer zal zijn, zodat we lekker buiten aan de slag
kunnen.
De kinderen nemen op deze dag zelf eten en drinken mee.
Talent voor de toekomst.
De workshops van Talent mogen helaas nog niet doorgaan.
We hopen dat deze in het nieuwe schooljaar weer van start kunnen.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie deze zoals altijd kwijt bij
talentvoordetoekomst@omnisscholen.nl
Speeltuin
De speeltuinvereniging gaat een nieuw huisje plaatsen in het speeltuintje op het
schoolplein. De toestellen worden geschuurd en geverfd, dus even opletten bij
het spelen!
Met vriendelijke groet
Team Omniskindcentrum De Schakel

Belangrijke data:
- 9 juli Portfolio mee naar huis.
- 12 juli start Oudergesprekken
- 19 juli uitje groep 8
- 21 juli Eindfeest
- 23 juli zomervakantie

