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Agenda april / mei
Maandag 10 april: groep 4 vrij

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei: meivakantie

Donderdag 13 april: paasviering tot 14.00 uur

Donderdag 11 mei: groep 1 vrij

Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag

Vrijdag 19 mei: groep 2 vrij

Maandag 17 april: Tweede Paasdag

Woensdag 24 mei: groep 3 en 4 vrij

Dinsdag 18 t/m vrijdag 21 april: groepen 1-2 en 2-1 vrij

Donderdag 25 en vrijdag 26 mei: Hemelvaartvakantie

Dinsdag 18 t/m donderdag 20 april: Centrale Eindtoets Cito groep 8

Woensdag 31 mei t/m vrijdag 2 juni: groep 1 vrij

Vrijdag 21 april: Koningsspelen tot 14.00 uur

Vrijdag 2 juni: groep 4 vrij

In de klas en in de hal … zachtjes praten overal.
Een belangrijke schoolregel is de afspraak dat we in de school zachtjes met elkaar praten. In de klas hebben we natuurlijk afspraken wanneer er
overlegd mag worden en wanneer het absoluut stil moet zijn, zodat er fijn gewerkt kan worden. Als je buiten het klaslokaal in een groepje mag
samenwerken dat praat je ook rustig met elkaar. Als we onder lestijd met de klas door de school lopen dan doen we dat rustig en wordt er niet
gesproken met elkaar.
Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat er door de hele school heen fijn gewerkt kan worden. Deze afspraken goed nakomen, lukt nog niet altijd.
De komende periode staat deze schoolregel centraal.
Andere schooltijden
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de andere schooltijden. In de afgelopen weken hebben we
nogmaals in de diverse geledingen met elkaar over dit onderwerp gesproken en is de directie na overleg met de werkgroep, team en MR tot een
voorgenomen besluit gekomen om een continurooster in te voeren, waarbij we het model van gelijke schooltijden voor alle leerlingen van leerjaar 1
t/m 8 hanteren. Dit betekent dus dat ook de leerlingen van leerjaar 1 voortaan op vrijdag naar school gaan en dat we geen door het jaar heen
verspreide, roostervrije dagen voor de groepen 1 t/m 4 zullen hebben. Hierbij komen we voor een belangrijk deel tegemoet aan de uitslag van de
ouderraadpleging en zorgen we voor duidelijkheid en structuur voor iedereen. We handhaven de begintijd van 8.15 uur. In de komende vier
schooljaren hanteren we als eindtijd 14.00 uur. In die periode maken we relatief veel schooluren, nl. 26,15 uur per week oftewel 990 uur per jaar.
Dit is noodzakelijk omdat anders de huidige groepen 4 t/m 7 niet aan het totaal van 7520 uur over de 8 schooljaren komen. Na een
overgangsperiode van 4 jaar gaan we terug naar 940 uur per jaar.
Voorwaarde om te komen tot invoering van het continurooster met ingang van het nieuwe schooljaar is dat we voldoende vrijwilligers werven die
ons assisteren bij het halfuur pauze rondom het middaguur. Dit hoeft normaal gesproken geen probleem te zijn, omdat in de ouderraadpleging 43
% van de respondenten heeft aangegeven te willen helpen bij de lunchpauze. We zullen volgende week met de werving starten. De schoolleiding is
verantwoordelijk voor een goed verloop van deze pauze waarin gegeten en ontspannen wordt. Het is belangrijk dat voor alle kinderen het samen
eten en buitenspelen ter ontspanning op een fijne en veilige wijze verloopt en er voldoende energie is opgedaan voor het middagprogramma. We
zullen een rooster opstellen waarin is voorzien in een goede begeleiding en voldoende toezicht tijdens de lunchpauze.
Met de kinderopvangorganisatie Partou is gesproken over bovenstaande plannen en deze zal zich voorbereiden op uitbreiding van de uren voor
BSO.
Het adviesbureau Penta Rho zal een eindrapport opstellen en in de vergadering van 16 mei zal de MR gevraagd worden in te stemmen met het
voorgenomen besluit tot invoering van het continurooster zoals hierboven beschreven.
Inrichting van het schoolplein
Vorige week is aan de firma Vriendd de opdracht gegund om het plein opnieuw in te richten. We moesten wat
geduld hebben, omdat de keuze uit de verschillende leveranciers en de ontwerpen tijd nodig had en we de
toestemming van het bestuur nodig hadden. We zijn namelijk flink boven het budget uitgekomen dat we in
eerste instantie nodig dachten te hebben. Fijn ook dat we kunnen beschikken over een mooi bedrag van de
fancy fair. Nu alles geregeld is, wachten we op het bericht dat de werkzaamheden kunnen starten. Met het
ontwerp is rekening gehouden met de wensen van de leerlingen en is ervoor gezorgd dat er voor alle
leeftijden uitdagende speelmogelijkheden zijn. Het plein zal ook een meer groene uitstraling krijgen. Met deze
nieuwsbrief is het ontwerp meegestuurd.
Uitslag MR-verkiezingen
De stemmen zijn geteld, de uitslag is bekend…
Vanaf maart 2017 is Brigitte van der Spek de oudergeleding van de MR komen versterken! We wensen Brigitte veel succes! Maar liefst 180 ouders
hebben hun stem uitgebracht, waarvoor hartelijk dank! Het is goed om te merken dat zo veel ouders het belangrijk vinden om goed
vertegenwoordigd te zijn in de medezeggenschapsraad. Ook veel dank aan de overige twee kandidaten. Ieder bleek een groot aantal stemmers in
beweging te hebben gebracht. Wellicht mogen we één of meerdere van jullie in de toekomst verwelkomen in de MR!
De eerst komende verkiezingen zullen eind van dit schooljaar plaatsvinden. De zittingstermijn van Remko Advocaat en Maura Adam lopen dan af.
Maura Adam heeft aangegeven zich opnieuw verkiesbaar te stellen voor de komende termijn. We zullen u binnenkort op de hoogte stellen van de
verkiezingsprocedure. Mocht u interesse hebben om voor de komende 2 jaar zitting te nemen in de Medezeggenschapsraad, dan kunt u zich

aanmelden bij de verkiezingscommissie via mr.schakel@onderwijsprimair.nl .We zien uw aanmelding graag tegemoet!
Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u een van ons aanspreken of via eerder genoemd emailadres bereiken.
Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad OBS De Schakel
P.S. In de MR hebben ook drie leerkrachten zitting. Dit zijn: Angelique Westgeest, Ellen Rehorst en Marcel Aanen.
Vakantierooster volgend schooljaar
Herfstvakantie
maandag 16-10-2017 t/m vrijdag 20-10-2017
Kerstvakantie
maandag 25-12-2017 t/m vrijdag 05-01-2018
Voorjaarsvakantie
maandag 26-02-2018 t/m vrijdag 02-03-2018
Paasvakantie (incl. goede vrijdag)
vrijdag 30-03-2018 t/m maandag 02-04-2018

Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaart)
vrijdag 27-04-2018 t/m vrijdag 11-05-2018
Pinksteren
Maandag 21-05-2018
Zomervakantie
maandag 16-07-2018 t/m 24-08-2018

Paasviering
Donderdag 13 april vieren we Pasen op school. Deze dag hebben we een continurooster tot 14.00 uur. De lunch
wordt verzorgd door de school. Het 10 uurtje nemen de kinderen zelf mee.
Dit jaar gaan we naar buiten tussen 8.45 en 11.30 uur per toerbeurt voor drie paasactiviteiten.
Om12.00 uur verzorgt de feestcommissie de lunch. Met mooi weer gaan we picknicken op het schoolplein. Elke
groep krijgt een eigen picknickleed/plek. Bij slecht weer verplaatst alles zich naar de school. In de aula staat dan de
buffettafel klaar en de lunch wordt gebruikt in de eigen klas.
Koningsspelen
Op vrijdag 21 april 2017 zijn er weer koningsspelen. Dit jaar doen we mee met groep 3 t/m 8, omdat de kleuters deze week vrij zijn. Voor de
kleuters zal later in het jaar een dag gehouden worden met een sportief tintje. Zij mogen wel (op vrijwillige basis natuurlijk) meedoen met de
sponsorloop van het Roparunteam.
Op deze dag draaien we een continurooster van 8.15 uur tot 14.00 uur. In tegenstelling tot andere jaren beginnen we niet met het ontbijt, maar
bewaren we dat voor de lunch.
We starten dus zo snel mogelijk na 8.15 uur met de verschillende activiteiten die voor de leerlingen georganiseerd zullen worden. Een van de
activiteiten wordt georganiseerd door Roparunteam SAMEN! (zie info verder in dit bericht)
De kinderen nuttigen om 10.00 uur hun zelf meegenomen “10 uurtje”. Om 12 uur gaan we lunchen met het geleverde “ontbijt”, waarna we de dag
weer vervolgen met de activiteiten. Om 13.45 uur verzamelen alle groepen weer op school en sluiten we de dag af met de, tijdens een van de
activiteiten aangeleerde, dans van de Koningsspelen.
Om de dag tot een succes te maken zijn we op zoek naar ouders die tijdens deze dag een groepje kinderen wil begeleiden langs de verschillende
activiteiten. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

Roparunteam SAMEN;
Op 21 april is het weer zover. De Koningsspelen 2017! En wat zijn wij blij als Roparunteam SAMEN! dat wij ook dit jaar met de hele school een
tweede editie van de MiniRoparun mogen organiseren samen met jullie!
Vorig jaar hebben jullie een ontzettend groot bedrag van ruim € 3400,- bij elkaar gelopen en ook dit jaar mogen wij weer samen met jullie proberen
om een prachtig bedrag bij elkaar te lopen voor het goede doel: Stichting Roparun.
Tijdens de Koningsspelen zullen wij weer met jullie een estafetteloop doen waarbij jullie je kunnen laten sponsoren door papa's, mama's, opa's en
oma's, tantes en ooms, vrienden en vriendinnen.
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg helemaal terug naar Rotterdam waarbij teams zoals wij een
sportieve prestatie leveren om op die manier zoveel mogelijk geld op te halen voor mensen die ziek zijn. Mensen met kanker.
Donderdag 6 april krijgen alle leerlingen een informatiebrief en een sponsorformulier mee. Ook de leerlingen van leerjaar 1 en 2 mogen onder
begeleiding van een ouder, opa of oma aan de sponsorloop meedoen.
Groetjes, Johnny, Tamara, Leontine en Eline van Roparunteam SAMEN!

