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Verkiezingen MR
Dit schooljaar is de MR gestart met een
verkiezing voor een nieuw lid.
Vorige week hebben we heel wat
stembiljetten mogen ontvangen, dank
daarvoor!
De meeste stemmen zijn gegeven aan Endri
van Dorsselaer, mama van Gigi en Jaylee.
Endri heeft aangegeven graag zitting te
willen nemen in de MR. Welkom Endri!

Agenda
25 t/m 29 okt. Herfstvakantie
2 + 4 nov.
Inloopmiddag gr 1 t/m 8
Week 47
Oudergesprekken 3 t/m 8
Week 48
Oudergesprekken gr 1/2
1 dec.
Sinterklaasviering
22 dec.
Kerstviering

=======================================================================

De leerkrachten en kinderen willen graag aan alle ouders de
mogelijkheid geven een kijkje te komen nemen in de klassen.
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Samenwerking

en

Sinds het begin van dit schooljaar ondersteunen pedagogisch medewerksters van
Kinderopvang Pinkeltje naast de overblijf ook de groepen 1 t/m 4 op de Schakel met onder
andere de taalontwikkeling en rekenprikkels.
In het kader van een nog intensievere samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang willen
wij het pad richting het kindcentrum Vogelwaarde steeds meer vorm geven om optimale
ontwikkelingskansen te bieden aan alle kinderen.

Winnaar Voorleeswedstrijd op school
Op vrijdag 15 oktober jl. heeft de voorronde
van de voorleeswedstrijd plaatsgevonden op
school. Het was een spannende ochtend met
alleen maar voorleeskampioenen! Wat zijn wij
trots op alle kinderen die meegedaan
hebben! Uiteindelijk heeft de jury, Juf Belinda
en Juf Rosita, Max Wauters uit groep 7
gekozen om onze school te
vertegenwoordigen bij de eerste
voorleeswedstrijd in de regio.
Gefeliciteerd Max en heel veel succes!

Herfstdisco

Vrijdag 15 oktober 2021 was het na twee jaar eindelijk weer " herfstdisco"
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Het thema was " worden wat je wilt". De zaal was prachtig versierd en DJ Maikel zorgde ervoor
dat de sfeer er goed in zat en dat iedereen naar hartenlust kon dansen en genieten.
De kinderen én leerkrachten waren prachtig verkleed; zo was er onder andere een badjuffrouw,
een zakenman, een tandarts, een Max Verstappen, een gymjuf en een grote broer. Ook was er
erg veel politie, wat een extra gevoel van veiligheid gaf. Ook waren er bij de bovenbouw-disco
veel oud-leerlingen, die toch hun "oude" basisschooldisco verkozen boven een feestje op de
middelbare school.
Natuurlijk waren er ook prijswinnaars. Dit jaar was het extra moeilijk omdat er zoveel mooi en
origineel verklede kinderen waren, en er ook door (bijna) alle kinderen veel en leuk gedanst
werd. Uiteindelijk vielen bij de onderbouw Demeina en Semrab in de prijzen als beste danseres
en danser en Aimely en Ravelijn als best verkleed. Bij de bovenbouw was weerman Brian best
verkleed, tezamen met Valerie. Beste danser was Koen en beste danseres Emma W.
We kijken terug op een erg geslaagde disco en bedanken iedereen die meehielp dit feest tot
een succes te maken.

Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober t/m zondag 17 oktober was het weer Kinderboekenweek met als thema
"Worden wat je wil". In groep 3 kwamen de mama van Sarah, de mama van Yentl en de papa
van Jasmijn (uit groep 6) langs om wat te vertellen over hun werk en wat voor te lezen.
De mama van Sarah werkt in de Kinderopvang en liet ons zien wat ze allemaal tijdens haar werk
moet doen en liet ons ook kennismaken met baby-gebarentaal.
De mama van Yentl werkt met computers en liet ons zien hoe een 3D- printer werkt en de papa
van Jasmijn werkt bij de brandweer en vertelde ons van alles over wat een brandweer allemaal
doet en wat voor spullen ze daarbij nodig hebben.
Zo kwam het thema helemaal tot leven en hebben we gelijk ook weer allemaal nieuwe dingen
geleerd en als afsluiting was er ook nog een supergezellige disco voor alle kinderen.
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Even voorstellen…
Beste ouders en verzorgers,
Mijn naam is Demi de Brouwer en ik ben 17 jaar. Ik
ben eerste jaars student kind professional, vorig jaar
heb ik mijn vmbo-t diploma op het Reynaertcollege
gehaald.
Ik woon samen met mijn ouders en zusje in
Kloosterzande.
Mijn hobby’s zijn voetbal en leuke dingen doen met
vrienden en vriendinnen. Ik voetbal op Vogelwaarde
bij de dames. Ook vind ik het leuk om carnaval te
vieren.
Ik kijk er heel erg naar uit om stage te komen lopen
en veel dingen in de praktijk te leren.
Op maandag, dinsdag en woensdag ga ik naar
Scalda in Terneuzen. Ik zal donderdag aanwezig zijn
op basisschool de Schakel en vrijdag zal ik aanwezig
zijn bij kinderopvang Pinkeltje.

Uitstapje groep 1/2
De afgelopen weken hebben we gewerkt en
gesproken bij de kleuters over verschillende
winkels. We zijn op stap geweest en hebben
boodschappen gedaan bij supermarkt de
Spar. De kleuters kunnen nu thuis goed
helpen bij het boodschappen doen. Jong
geleerd, is oud gedaan 🙂

Hoofdluis
Er is (weer) hoofdluis op school. Dat is vervelend maar het komt vaak voor bij scholieren.
Iedereen kan hoofdluis krijgen. Het heeft niets met gewassen of ongewassen haren te maken.
Hoofdluizen verspreiden zich heel snel.
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Wat moet u doen?
Het is heel belangrijk om uw
kind(eren)en uzelf ten minste 1 keer per
week te controleren. Als u hoofdluis ziet
moet u meteen behandelen. Wij
controleren ook met regelmaat op
school. Als u hoofdluis of neten bij uw
zoon/ dochter constateert, dan graag
ook even melden bij de leerkracht.
Hoe zien luizen eruit?
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet
altijd. Een hoofdluis is zo groot als een
sesamzaadje. U kunt luizen soms zien
bewegen tussen het haar. Hoofdluizen
zijn grijsblauw. Als ze bloed hebben
opgezogen hebben: roodbruin. Soms ziet
u alleen witte, grijze, of zwarte puntjes
die aan de haren kleven. Dat zijn de
eitjes. Op de website van het RIVM staat
een filmpje over hoe u het beste kunt
controleren en welke behandeling goed
werkt tegen hoofdluis.

