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’Nieuws’. Dit nieuwe schooljaar starten we in elk geval met een nieuwsbrief!
Deze nieuwe jaargang verschijnt niet meer op papier, wel digitaal op de site en
via de ’Fiep’. Het schoolnieuws is meer dan voorheen onder voorbehoud,
immers Corona houdt ons flink in de greep!
Met behoud van alle beperkingen, proberen we toch bepaalde activiteiten
doorgang te laten vinden. Natuurlijk vergt dat aanpassingsvermogen en de
nodige creativiteit. Ook van ouders vragen we inventiviteit, om met ons mee te
denken. Al was het maar om (zeer beperkte) vervoersbewegingen mogelijk te
maken, zoals b.v. het leerlingenvervoer voor de herfsttocht! Brengt en haalt elke
ouder z’n eigen kind(eren), of kunnen kinderen ‘carpoolen’ (de rij-ouder draagt
dan wel een mondkapje). In dit soort gevallen is het niet de school die het regelt,
maar zijn het de ouders onderling die het met elkaar regelen. De school kan
hooguit bemiddelen wanneer er een probleem ontstaat!
Kortom: Behalve een nieuw ’kopje’ van deze nieuwsbrief, zullen we u zoveel
mogelijk informeren over actuele schoolzaken, daarnaast treft u ook het vast
terugkerende rubriekje ’agenda’, met belangrijke data, aan.
Of alle voorgenomen activiteiten, voldoende ‘Coronaproof’, doorgang kunnen
vinden, zal de toekomst uitwijzen! In onderling overleg en met de nodige
creativiteit komen we een heel eind, in het belang van de kinderen!
Deze nieuwsbrief bewaren dus!
Herfsttocht
Vrijdag 9 oktober willen we onze traditionele en bovenal gezellige herfsttocht wel
doorgang laten vinden. Het programma is enigszins aangepast. Alleen het halen en
brengen van de kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m 4) is een aandachtspunt!
Ouders regelen het vervoer van hun kind(eren) dit keer zelf (zie ook hierboven)!
Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:
- Groep 1 t/m 4: 's Morgens verzamelt groep 3/4 om 9.00 uur in het bos in Beerze
(de kinderen worden door hun ouders gebracht).
Deze leerlingen maken vervolgens een gezellige natuurtocht (gezien
het jaargetijde kan het dragen van laarzen wenselijk zijn).
Rond 10.30 uur worden de kinderen weer door hun ouders naar
school gebracht.
Groep 1/2 start deze dag om 9.30 in het bos in Beerze voor een
natuurwandeling (dus niet eerst naar school). Na afloop wacht een
ieder nog een smakelijke verrassing Om 11.45 uur kunt u uw kind
weer ophalen. (Ouders zorgen zelf voor het vervoer heen en terug)
's Middags zijn de kinderen vrij en begint de herfstvakantie.

Vervolg Herfsttocht
- Groep 5 t/m 8: 's Morgens is er gewoon school. De kinderen in de hogere groepen
zullen zich mogelijk al wat gaan voorbereiden op het middagthema.
Aansluitend wacht ook de oudere kinderen een ’smakelijk’ voorproefje,
wel zelf een lunchpakketje meenemen, want de kinderen blijven tussen
de middag over op school.
's Middags gaan de kinderen op pad met de fiets en maken zij een
leerzame boswandeling
Om ± 15.15 uur hopen we weer op school te zijn, en dan is het ook
voor de oudere kinderen herfstvakantie!
Buitengewoon verlof op de Schakel
Afgelopen jaren hebben we de regels voor buitengewoon verlof (= verlof buiten de
vakanties) aanmerkelijk moeten aanscherpen. Het betreft hier vooral de aanvragen voor
extra vakantieverlof.
De leerplichtambtenaar ziet streng toe op naleving van de leerplichtwet. In geval de
school verlof verleent op onwettige grondslag, blijkt ook de school hiervoor
aansprakelijk gesteld te kunnen worden, met alle gevolgen van dien.
U begrijpt, dat wij aanvragen voor buitengewoon vakantieverlof nog slechts in
uitzonderlijke gevallen kunnen honoreren! Voor inhoudelijke informatie verwijzen wij
u graag naar onze schoolgids (algemeen deel) blz. 28 en naar www.leerplicht.net.
Verkeersbrigadiers en ouders opgelet!
Onze eigen oversteekbrigade staat gelukkig ook dit jaar weer borg voor optimale
veiligheid tijdens het oversteken. Vanwege het grote belang, de verkeersveiligheid van
uw kind is immers een zaak van ons allemaal, komt dit onderwerp met regelmaat in de
nieuwsbrief ter sprake.
Gelukkig volgen zowel kinderen als ouders de aanwijzingen van de brigadiers goed
op, houden zo! Natuurlijk is het ook zaak om ook alle betrokkenen ’scherp’ te houden.
Het oversteken is in de klassen ook regelmatig onderwerp van gesprek. Daarom
houden we af en toe een oversteekoefening met alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8.
Wellicht ten overvloede volgen hieronder nog de belangrijkste aandachtspuntjes.
- Op het schoolplein en op het pad naar het hek en de straat mag niet gefietst (of
gestept) worden. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor de ouders (u
weet wel; een goed voorbeeld, doet goed volgen!).
- De verkeersbrigadiers geven een teken, waarna lopend en haaks overgestoken
moet worden (dus niet halverwege op straat opstappen).
Natuurlijk volgen ook de ouders de aanwijzingen van de brigadiers op.
Enkele aandachtspuntjes voor de verkeersbrigadiers zelf;
- Houd het verkeer niet langer op, dan noodzakelijk is! Laat zoveel mogelijk
groepjes ouders en kinderen oversteken en maak de weg weer vrij totdat er een
nieuw groepje overstekenden klaar staat.
- Houd het stopbord duidelijk omhoog en houd het verkeer goed in de gaten. Stopt
men ook daadwerkelijk voor uw stopteken? Pas daarna geeft u het signaal om over
te steken!
Het is al diverse keren gebeurd, dat automobilisten het stopteken negeren en
doorrijden. ’LEVENS’-GEVAARLIJK!! Wees daarom steeds alert en geef in geval
van doorrijden, kenteken, automerk en -kleur door aan de directie. Wij zorgen
ervoor, dat betreffende automobilist een ’stevig’ proces-verbaal tegemoet kan zien.

Jeugdsportfonds Ommen
Vindt u ook dat ieder kind de kans moet krijgen om te kunnen sporten? De gemeente
Ommen wel! Dit kan via Jeugdsportfonds Ommen. Het fonds heeft als doel om
kinderen (4 t/m 17 jaar) van financieel minder draagkrachtige ouder(s)/verzorger(s) de
kans te geven om te gaan sporten. De bijdrage is maximaal € 225,-- per kind. Een
volledig overzicht van de spelregels
staat op http://www.ommenkids.nl/page/2/jeugdsportfonds-ommen.
De ouderbijdrage
Vrijwel alle scholen vragen de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage.
De gelden komen de kinderen direct ten goede, allerlei bijzondere activiteiten worden
hiervan bekostigd, van herfsttocht tot schoolreisjes, kortom te veel om op te noemen.
In Corona tijd loopt dat weliswaar allemaal net iets anders. Vorig schooljaar konden
helaas niet alle activiteiten doorgang vinden, waardoor is er een bescheiden overschot
ontstaan. Binnenkort ontvangt u een schrijven, met o.a. het Reglement Ouderbijdrage
en is de hoogte van de ouderbijdrage verrekend met het genoemde overschot! We
vragen u wel dringend per omgaande uw ouderbijdrage te voldoen!, dat scheelt ons
een heleboel werk en ergernis (mits u natuurlijk akkoord gaat met het reglement)!
Overblijven ……… en zo
De overblijfmogelijkheid is een voorziening in de middagpauze voor die ouders, die
op dat moment niet in de gelegenheid zijn om hun kind(eren) zelf thuis op te vangen.
Zoals u weet verzorgen de leerkrachten op onze school zelf het overblijven. Zij doen
dit op vrijwillige basis, in het belang van uw kind(eren). Hiermee is de continuïteit,
de orde en rust gewaarborgd. Wel zo’n veilig idee, vindt u niet?
Nu merken wij wel, dat het aantal overblijvers aanzienlijk is! We zitten vrijwel alle
dagen met 2 volle klassen overblijvers. We vragen u daarom vriendelijk alleen gebruik
te maken van de overblijfmogelijkheid als het niet anders kan.
???? Wist u dat ……..
- de jaarlijkse fietsenkeuring helaas geen doorgang kan vinden! Gezien het jaargetijde
is een goede/werkende verlichting van groot belang. Zorgt u daarom zelf even voor
de fietsenkeuring? Let dan vooral op remmen, aanwezigheid van reflectoren en
verlichting?
- de reflecterende verkeershesjes vanaf maandag 21 september weer gedragen
moeten worden door de fietsende jeugd!
- groep 3 leerlingen binnenkort nieuwe veiligheidshesjes krijgen uitgereikt
- alle andere kinderen van de groepen 4 t/m 8 al veiligheidshesjes van school hebben
- deze hesjes tijdens de herfst- en winterperiode verplicht moeten worden gedragen
- deze hesjes een flinke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en zichtbaarheid
-

juf Myriam vrijdag 25 september as. eindelijk in het huwelijksbootje kan stappen
slechts een zeer select gezelschap hiervan getuige kan zijn
de groepen 1 t/m 3 ’s middags wel zijn uitgenodigd
dat de juf ook zelf wel een beetje zenuwachtig is
dat we haar een hele fijne, gezellige en onvergetelijke dag toe mogen wensen

-

burgemeester Hans Vrooman op donderdag 1 oktober op de Schakel te gast is

-

de Corona maatregelen voorlopig ’gewoon’ van kracht blijven

Kinderpostzegelactie
De kinderpostzegelactie voor kinderen, door kinderen, met als thema ’Geef een veilig
thuis’, gaat op woensdag 23 september van start. De opbrengst komt ten goede aan
kinderprojecten over de hele wereld! De oudste kinderen van onze school (groep 7 &
8) gaan hier belangeloos mee aan de slag. Ook hier is de werkwijze aangepast, we
vragen om uw begrip en uw geduld, ze moeten immers even de ‘slag’ en juiste
verkooptechniek’ te pakken krijgen! We wensen hen veel plezier en succes!
Kunnen we ons afval binnen de perken houden?
Dankzij uw medewerking blijft de hoeveelheid restafval op onze school redelijk
binnen de perken. Vrijwel alle kinderen nemen hun drinken (voor in de pauze) in een
plastic flesje of in een afgesloten beker mee!
Toch een pakje drinken? Neem dan het lege pakje weer mee naar huis.
Daarom moeten we alert blijven. We scheiden ons afval zoveel mogelijk. Behalve
milieuwinst is het natuurlijk ook de voorbeeldfunctie, waar het om gaat .
We hopen daarom ook dit schooljaar weer op uw medewerking te mogen rekenen.
Al geruime tijd geen ’Schakelluizen’, maar BLIJF ALERT!
U hebt het wellicht gelezen en misschien ook wel gehoord? Na
vakanties worden op tal van scholen luisjes aangetroffen. Het is
daarom van het grootste belang dat na vakanties alle kinderen
gecontroleerd worden. Helaas (vanwege Corona) moeten deze
luizencontroles nu thuis worden uitgevoerd. Immers ouders zijn
zelf heel goed in staat om, op gezette tijden, zelf te ‘luizen
pluizen’. Hoewel onschuldig, toch vervelend en heel lastig te
bestrijden (luizen raken resistent voor verschillende
bestrijdingsmiddelen).
Wees daarom alert! Controleer uw kind(eren) thuis regelmatig op
luisjes en neten. Twijfelt u of komt u de ”kleine
onrustverstoorders” tegen, neem dan altijd even contact op met
de leerkracht.

Agenda
23 september
25 september
1 oktober
5 oktober
9 oktober
12 t/m 16 okt.
25 oktober
30 oktober
3 november
4 november
5 november

Start kinderpostzegelactie
Groep 1/2 vrij + Juf Myriam
gaat trouwen
Burgemeester Vrooman te gast
Dag van de Leraar
Herfsttocht
Herfstvakantie
Wintertijd
Groep 1/2 vrij
Voortgangsspreekavond
Dankdag (viering??)
Voortgangsspreekavond

6 november Groep 1/2 vrij
10 november Juf Fenna jarig
13 november Groep 1/2 vrij
27 november Groep 1/2 vrij
4 december Sinterklaas op De Schakel??
19 december Kerstviering
18 dec. t/m 1 jan. Kerstvakantie

