Nieuwsbrief o.b.s. De Schakel
Jaargang 2019-2020
Maandag 16 december 2019

Sintviering
Vijf december was weer een heerlijke dag voor de leerlingen. Sinterklaas die aankwam in een postpakket.
Alle ouders die bij dit feest geholpen hebben en de ouders van de OR, bedankt voor deze mooie dag.
Kerstviering
Sint was goed en wel weg en daar kwamen de ouders voor het versieren van de school. Sint weg, Kerst erin.

Er hangt een echte Kerstsfeer in school.
Donderdag 19 december vieren wij op De Schakel het kerstfeest met een Kerstdiner. De leerlingen zijn vanaf 17.00 uur
in hun mooie kerstkleding, welkom in de klas. Om 17.10 uur start het diner en om 19.00 uur is het afgelopen. U mag uw
kind(eren) ophalen bij de klas. Vanaf 18.45 bent u al welkom op het schoolplein voor glühwein, warme chocolademelk
en kerstliedjes.
Wilt u uw kind(eren) uit de groepen 5 t/m 8 donderdagochtend bestek mee naar school geven? Servies wordt door
school verzorgd, evenals het bestek voor de groepen 1 t/m 4.
Schakelkinderkerstkoor
Vrijdag 13 december heeft het Schakelkinderkerstkoor op Wintelwonderland opgetreden. Het koor was snel in het leven
geroepen voor dit optreden. Fijn dat er ouders en een oma waren om te helpen. Het was een succes. De kinderen
hebben prachtig, maar zeker enthousiast gezongen.
Vormingsonderwijs
Het is gelukt om dit jaar voor de leerlingen uit de groepen 6 en 7 een leerkracht vanuit Vormingsonderwijs te vinden voor
PC. Hier hebben 14 leerlingen zich opgegeven. Het is op donderdag van 10.45 uur tot 11.30 uur.
Het start na de kerstvakantie.
Berichten op de schoolapp.
Als u de berichten op de schoolapp niet kunt openen moet het radartje in de linkerbovenhoek aanklikken. Dan kunt u
naar nieuwsberichten.
Belangrijke data
19 december: Kerstviering
23 december: Eerste vakantiedag
06 januari: Eerste schooldag na de vakantie
In januari: voortgangsgesprekken.
08 januari: Luizen pluizen
31 januari: Muziekvoorstelling Kunstgebouw groepen 5,6.

Het team van De Schakel wenst u fijne feestdagen.

