
 

 

Nieuws 
We zijn weer begonnen! 
Wat heerlijk om iedereen weer te zien. Op het KDV is na de vakantie Eileen 
begonnen. En in groep 8 is Arjan erbij gekomen. 
Het eerste thema gaat over appels en peren. De peuters en kleuters werken 
hieraan op het nieuwe peuterkleuterplein. Maar ook de midden en de 
bovenbouw sluiten hierbij aan. 
Ook veel nieuwe gezichten op school en opvang. We zijn heel blij met zoveel 
extra hulp in de klas.  
Juf Caroline werkt in ieder geval de hele maand september op de opvang. 
Juf Isabeau en juf Ramona lopen stage op school en op de opvang. Meester Jelle 
werkt als Lio-stagiair op maandag en dinsdag in groep 6,7 en 8.  
Meester Hans werkt op donderdag en vrijdag in groep 6,7 en 8. 
Kim loop stage op school op donderdag en vrijdag. 
Juf Melissa werkt op maandag, dinsdag en woensdag op school. Zij werkt met 
zorgkinderen en wordt in de groepen ingezet voor klassenverkleining. Op 
donderdag werkt zij op de opvang. 

Op dinsdag en vrijdag hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 gym. Ze hebben 
hiervoor een setje gymkleding en gymschoenen nodig. De kleuters hebben 
iedere dag 2x buitenspel en/of gym. Zij kunnen hun setje gymkleding en 
schoentjes aan de kapstok laten hangen. 
Meester Corné komt tot de kerstvakantie nog om de week op dinsdag. Na de 
vakantie komt hij iedere dinsdag.  

De kinderen werken dagelijks met de IPad. Het is belangrijk dat ze iedere dag 
goed opgeladen mee naar school genomen worden. 

OKC nieuws  
De verbouwing is in de vakantie afgerond. We hebben nu een extra slaapkamer 
op het kinderdagverblijf en in school is er een fijn peuter-kleuterlokaal gemaakt. 
De peuters en de kleuters kunnen hier nu dagelijks met elkaar werken en 
spelen. 
De peuters en de kleuters komen nu via dezelfde ingang naar binnen. 
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Groep 3,4,5 en groep 6,7 en 8 hebben hun eigen ingang. 
Voor het hele gebouw gebruiken we nu hetzelfde telefoonnummer: 
0113-544110 

Portfolio 
De Portfolio’s mogen weer mee terug naar school. 

Bibliotheek 
Juf Jessica komt niet meer iedere week op school. Zij komt op de even weken op 
dinsdag naar school. Het leespunt is op dinsdag geopend. Op school wordt er 
aanstaande woensdag een zelfscan geplaatst, zodat er ook boeken ingeleverd 
en meegenomen kunnen worden op de dinsdag dat juf Jessica er niet is. Op 
dinsdag 21 september krijgen we van juf Jessica uitleg over het gebruik hiervan. 
 
Talent voor de toekomst. 
De workshops van Talent mogen helaas nog steeds niet doorgaan.   
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: 
- 5 oktober informatie avond (onder voorbehoud) 
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