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Een fijn 2020
Ik weet niet of het officieel nog mag, maar het team van De Schakel wenst u een fijn en goed 2020 toe.
Staking in het onderwijs
Zoals u in de verstuurde mail heeft kunnen lezen staakt het team van De Schakel op 30 en 31 januari.
De school is deze dagen gesloten.
Uitleg over de reden van het staken staat ook in dezelfde mail in een mooie brief geschreven door Suzanne de Beer.
Communicatie
Zoals al velen van u gemeld hebben, functioneert de schoolapp niet goed. Dit is een stichtingsbreed probleem. Ik heb
tegen een aantal mensen verteld dat er vanaf de volgende maand een nieuwe schoolapp zou komen. Helaas klopt dit
niet. Het contract met Comcapps wordt voor 31 januari opgezegd en enkele maanden daarna loopt het contract af. De
ICT groep van de stichting is nu aan het uitzoeken naar welk bedrijf we gaan overstappen. Tot zolang zullen wij meer via
de mail en de groepsapp communiceren.
Cito's
In deze week en/of de aankomende weken zullen de Cito's weer afgenomen worden. De leerkrachten proberen hierbij
zo min mogelijk druk bij de leerlingen te leggen. Het lijkt vroeg, maar de Cito's starten altijd in de tweede schoolweek in
januari. Dit is om eventuele zieke leerlingen de kans te geven om de toetsen in te halen. Ook hebben de leerkrachten de
tijd nodig voor de analyses en om de gesprekken die volgen voor te bereiden.
Rapporten
U kunt de rapporten weer meegeven aan uw kind(eren) meegeven.
Leerlingenraad
Binnenkort wordt er een leerlingenraad opgezet. Er komt één leerling uit elke groep van 5 t/m 8 in de leerlingenraad. Zij
brengen punten vanuit de groepen in bij de raad en daar wordt over gediscussieerd of het te realiseren is of niet. Sandra
zal namens het team deelnemen. Zij brengt de punten in op een teamvergadering. In de nieuwsbrief zal een verslag
opgenomen worden als er een leerlingenraad geweest is.

Leerlingenraad
Belangrijke data
In januari: voortgangsgesprekken.
30, 31 januari: Stakingsdagen. De school dicht.
31 januari: Muziekvoorstelling Kunstgebouw groepen 5,6 is verzet
19 februari: Disco
21 februari: Studiedag, leerlingen vrij.
24 t/m 29 februari: Voorjaarsvakantie

