November 2021

Nieuws
Na de vakantie zijn er twee nieuwe leerlingen bijgekomen. In groep 5 is dat
Silvano en in groep 7 Luciano. Welkom op ons kindcentrum! We hopen dat jullie
het bij ons goed naar jullie zin hebben. Succes jongens!
Lucién wordt in november 4 jaar . Hij stroomt door naar groep 1-2. Door het
samenspelen en werken op het peuter-kleuterplein weet hij daar al goed de
weg. Veel plezier Lucién!
OKC nieuws
Voor de vakantie zijn we door het hele kindcentrum opgestart met Breinhelden.
In november oefenen de kinderen Onthoud en Doekracht en de laatste twee
weken Buigkracht en Tijdkracht.
Voor de jongste kinderen start er weer een spannende periode. De boot is weer
onderweg uit Spanje en komt op 13 november in Nederland aan.
De spanning stijgt!
Het kindcentrum heeft al sinds enige tijd één telefoonnummer: 0113544110
De opvang heeft geen eigen nummer meer!
De leerkrachten van groep 1-2 en de pedagogisch medewerkers volgen
gezamenlijk een Kijk training. Kijk is het observatiesysteem voor de kinderen van
0-7 jaar. Zo bevorderen we zo goed mogelijk de doorgaande lijn.
Portfolio
Op vrijdag 26 november mogen de kinderen vanaf groep 1 hun Portfolio weer
meenemen naar huis. De portfolio’s van het KDV blijven op de locatie.
Gesprekken
In de week van 29 november vinden weer de Ouder-kindgesprekken plaats.
Vanaf groep 3 zijn de kinderen bij het gesprek aanwezig.
Het eerste gesprek gaat meer over sociale onderwerpen; hoe het gaat op school
en thuis en nog niet over de leerresultaten.
Via Parro krijgt u een uitnodiging en kunt u een tijdstip kiezen.
Mocht dit problemen geven, neemt u dan contact op met de leerkracht

Studiedag
Op dinsdag 16 november hebben alle leerkrachten van Omnis een studiedag.
U heeft een mail ontvangen over eventuele opvang op deze dag.
Het KDV is gewoon geopend.
Schoolfruit
We zijn weer ingeloot voor het Europees schoolfruit. In week 46 (15 november)
starten de leveringen. De kinderen krijgen op woensdag en donderdag
weer fruit van school. De fruitleveringen lopen tot aan de meivakantie
Talent voor de toekomst.
We zijn nog in afwachting van het opstarten van de workshops.
Met vriendelijke groet
Team Omniskindcentrum De Schakel

Belangrijke data:
- 3 en 17 november is meester Rob vrij. Juf Marleen is in de klas.
- 12 november moet juf Marleen naar BHV. Juf Melissa is in de klas.
- 15 november start schoolfruit in deze week op woensdag en donderdag
- 16 november studiedag
- 26 november Portfolio mee naar huis
- 29 november week van de ouder-kind gesprekken.

