
 

 

 Nieuws 
Allereerst willen we iedereen natuurlijk een heel gelukkig 2022 toewensen. 
Gelukkig mochten de scholen ook weer van start. Dat vinden wij hééééél fijn. 
Uiteraard zijn we nog niet af van de Covid, maar we zijn in ieder geval weer open 
en dat is al heel wat. 
OKC nieuws 
Tot aan de voorjaarsvakantie werken we op het hele kindcentrum aan het 
thema Ruimtevaart, Sterren en Planeten. 
Mochten de kinderen thuis van dit thema boeken of voorwerpen hebben, dan 
mogen ze die natuurlijk meenemen naar school. 
In de kleutergroep wordt het alweer een echt groepje. In december is Faas 4 
jaar geworden, Juul wordt in januari 4 jaar en Daena en Lijs worden in februari 4 
jaar. Hieperdepiep hoera! Wat gezellig. 

Helaas vertrekt er op het KDV weer een medewerker. 
Onze lieve juf Manuela gaat verhuizen. We zullen haar erg missen. 
Maandag 24 januari is al haar laatste werkdag. Op deze middag kunnen ouders 
tussen 16.30 en 17.30 Manuela nog even gedag komen zeggen. 
We wensen juf Manuela heel veel succes in Hendrik-Ido-Ambacht 

Voor de herfstvakantie zijn we in het hele kindcentrum opgestart met 
Breinhelden.  
In  januari oefenen de kinderen Onthoud en Doekracht en Startkracht de laatste 
twee weken Gevoelskracht en Aandachtkracht. 
In februari oefenen we met Plan&Regelkracht en Buigkracht. 

Het kindcentrum heeft al sinds enige tijd één telefoonnummer: 0113544110 
De opvang heeft geen eigen nummer meer! 

Meester Corné komt iedere dinsdag gym geven. Daar zijn we heel blij mee. 
De kinderen hebben uiteraard gymschoenen nodig voor in de gymzaal en een 
setje gymkleding is ook erg fijn. Ook de peuters en de kleuters hebben dit nodig. 
De gymkleding mag op school blijven. 
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Portfolio 
De Portfolio’s die nog niet terug zijn meegenomen naar school mogen weer 
ingeleverd worden. 

CITO 
Eind januari starten we vanaf groep 3 weer met het afnemen van de CITO 
toetsen.  
De kinderen maken de CITO toets rekenen, spelling en begrijpend lezen. 
Voor lezen nemen we de AVI en DMT toetsen af. 
Voor het afnemen van de CITO’s staat ongeveer 3 weken. 
Dus lekker op tijd naar bedje en fris en fruitig aan de slag. 
 
Schoolfruit 
Gelukkig zijn ook de leveringen van het schoolfruit weer opgestart. 
Iedere woensdag en donderdag kunnen de kinderen hiervan genieten. 
 
Talent voor de toekomst. 
We zijn nog in afwachting van het opstarten van de workshops. 

Voorjaarsvakantie 
Op vrijdag 25 februari start de voorjaarsvakantie. De kinderen zijn de hele 
vrijdag al vrij. 

Met vriendelijke groet 
Team Omniskindcentrum De Schakel 
 
 
Belangrijke data: 

- 10 januari t/m 24 februari thema ruimtevaart, sterren en planeten 
- 24 januari laatste dag juf Manuela 



 

 

- 24 januari – start CITO toetsen 
- 25 februari t/m 4 maart - voorjaarsvakantie 


