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Algemeen
Mogelijk nieuwe staking op 15 maart
Begin januari hebben de onderwijsbonden Aob en FNV onderwijs hun leden opgeroepen om in de week van 11 maart opnieuw
in actie te komen. Voor het basisonderwijs zijn de hoofdeisen van de bonden dat de kloof met de salarissen van het voortgezet
onderwijs gedicht moet worden en dat de functies van de ondersteuners opnieuw moeten worden gewaardeerd. Zo hopen wij
meer leerkrachten te kunnen trekken voor dit prachtige beroep.
Op dit moment wordt er in Den Haag nog druk onderhandeld tussen de bonden en de politiek. Of de actieweek en de staking
daadwerkelijk door zullen gaan, is dus nog niet helemaal zeker. Toch willen wij u voor de zekerheid vragen om alvast voorzichtig
rekening te houden met de mogelijkheid dat de school 15 maart gesloten kan zijn. Zodra wij definitief weten of de school 15
maart open of dicht is, ontvangt u van ons daarover een bericht.
Film(sterren) op De Schakel!
Vrijdag 15 februari wordt er een film gemaakt op De Schakel. Wij willen met deze film zien wat voor geweldige school De
Schakel is. De film wordt gebruikt op de website van de school en op de website van Stichting Robijn. Als het goed is hebben wij
een goedkeuringsbrief van u ontvangen of uw kind wel of niet op de film mag. Wilt u zorgen dat dit formulier op tijd terug is bij de
leerkracht? Dit voorkomt misverstanden.
Open dag!
18 t/m 22 maart is de week van het openbaar onderwijs. Daarom houden wij op 20 maart een open dag! Dat betekent dat de
school open is voor iedereen die een kijkje wil nemen. U kunt die dag ook een rondleiding krijgen van leden van de
leerlingenraad. U komt toch ook? En neemt u gezellig iemand mee? (oma, opa, buurvrouw, neefje, nichtje, buurmeisje,
buurjongen, tante, oom, etc. Iedereen is welkom)
Wij zijn die dag ook stembureau voor de verkiezingen. Dus u kunt het stemmen en de open dag mooi combineren.
Kind ziek? Graag telefonisch doorgeven vóór 8.30 uur!
Kinderen zijn wel eens ziek. Dat kan gebeuren en dan is het ook belangrijk dat het kind de tijd krijgt om weer op te knappen.
Maar het gebeurt ook veel dat kinderen maar een dagje ziek zijn. Doordat ze een beetje snotterig zijn of beetje buikpijn hebben.
Het kind mist dan een hele dag onderwijs. Stuurt u uw kind met weinig klachten alstublieft naar school. Vaak heeft het kind geen
klachten meer als het op school zit en speelt met vriendjes en vriendinnetjes. En als het echt niet gaat? Dan wordt u natuurlijk
gebeld!
Studiedagen
Vrijdag 22 februari is het studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.
Rapporten & rapportgesprekken
Na de vakantie zijn alle rapporten van groep 3 t/m 8 klaar. Tijdens het rapportgesprek (groep 1 t/m 7) kunt u het rapport van uw
kind ophalen. Voor de kleuters is er geen rapport maar wel een 10-minutengesprek. De rapportgesprekken zijn op 5, 6 en 7
maart. Voor alle gesprekken wordt u uitgenodigd via Isy.
De ouders van groep 8 hebben voor de vakantie een gesprek. Daarom zullen wij het rapport aan de kinderen van groep 8
meegeven.
Voorjaarsvakantie
Donderdagmiddag 21 februari om 14.00 uur start de voorjaarsvakantie. De kinderen worden maandag 4 maart weer op school
verwacht.
Moederdagfeest
18 april staat een moederdagfeest gepland. Dit feest kunnen wij niet alleen organiseren. Wilt u ons helpen? Meldt u zich
alstublieft bij Juf Manon of Juf Britt!
Registerdirecteur
Hoera, onze school heeft een Registerdirecteur Onderwijs!
Juf Britt is Registerdirecteur Onderwijs (RDO). Dit betekent dat zij geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO en voldoet
aan de eisen die aan een schooldirecteur gesteld worden.
Het Schoolleidersregister PO is een beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. Het
Schoolleidersregister is een erkenning van de cruciale rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het
onderwijs. Daarnaast is het register in het leven geroepen om de beroepsgroep te versterken en
verdere professionalisering te stimuleren. Om de vier jaar moeten schoolleiders zich herregistreren.
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Per groep
Groep 8
19, 20 en 21 februari zijn de definitief adviesgesprekken. U wordt via Isy uitgenodigd.
Groep 6
Groep 6 gaat op 20 februari naar het museum in IJsselstein met het openbaar vervoer. Dit uitje is onder schooltijd.
Groep 5
5 en 12 maart komt er een muziekdocent in groep 5. De kinderen leren alles over muziek en muziekinstrumenten.
11 maart zullen ze een bezoek brengen aan de Kom waar ze muziek gaan maken in de vorm van een muziekcircuit.
Groep 3 & 4
13 februari gaan groep 3 en groep 4 naar het museum (Catharijne Convent) in Utrecht met het openbaar vervoer. Dit uitje is
onder schooltijd.
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