
 
 
 

Nieuwsbrief Nummer 4 (november 2018) 

 
  

 
             

 
 
 

 
15-minuten gesprekken groepen 8 
 
Maandag 27 november 
10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 7 
 
Donderdag 30 november 

-Bezoek ASK groepen 5 t/m  
 
-10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 7 
 
Vrijdag 1 december 
Sinterklaas 
Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij 

 

Dinsdag 19 december 
Info-avond Ameland groepen 8 
 
Donderdag 21 december 
Kerstviering op school; 17.00 uur 

 
Vrijdag 22 december 
Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij 
 
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 
Kerstvakantie 
 

 
  
 
 

 

 
 
 
            

 

Agenda 
Publieksversie jaarverslag van De Schakel 
Jaarlijks blikken wij terug op alle ontwikkelingen in de school met 
het schrijven van een jaarverslag. Dit verslag is voor de collega's, 
het bestuur en de inspectie. In de bijlage kunt u de publieksversie 

inzien van het jaarverslag over 2017-2018 van KBS De Schakel. Via 
deze publieksversie ziet u waaraan afgelopen schooljaar is gewerkt 

en welke ontwikkelingen er zijn geweest.  
 

Stagiaires 
Dit jaar lopen er stagiaires Dienstverlening en Zorg van het ROC bij 
ons op school stage. 
 
Voor de locatie Donken is dat:  

Bisrat Tsegay. Hij zal voor zijn stage het hele jaar aanwezig zijn op 
dinsdag en donderdag. 
 
Voor de locatie Hoeven is dat:  
Feven Tesfay. Zij zal voor haar stage het hele jaar aanwezig zijn op 
maandag en vrijdag. 

 
Wij wensen hen van harte welkom en hopen dat zij een leuke en 

leerzame stagetijd hebben op De Schakel. 
 

Inspectiebezoek 
Op dinsdag 18 december a.s. krijgen wij op beide locatie 
inspectiebezoek. 

Het betreft een kleinschalig onderzoek dat in het teken staat van 
het pedagogisch didactisch handelen in de groep. 
Een groot deel van onze groepen krijgt die dag een bezoek in de 
klas. 
Aan het einde van de dag zal de inspecteur zijn bevindingen met 
ons delen. 
Uiteraard zullen we deze bevindingen weer met u delen. 

 
Nieuw meubilair loc. Hoeven 
Binnenkort zal er nieuw meubilair komen voor de leerlingen in 
groep 8 en groep 7A. Het is de bedoeling dat na de kerst het 
meubilair van groep 7B en groep 6 wordt vervangen. De jaren 

daarop worden de groepen 3 t/m 5 voorzien van nieuwe tafels en 

stoelen. 
 

Woensdag 5 december 

Sinterklaas 
 
Vrijdag 7 december 
Alle kleuters zijn vrij 
 

Dinsdag 18 december 
Inspectiebezoek 
 
Donderdag 20 december 
Kerstviering; aanvang 17.00 uur 
 

Maandag 24 december ’18 t/m 
vrijdag 4 januari ‘19 
Kerstvakantie 
 
Dinsdag 25 en donderdag 26 
december 

Kerstmis 

 

 
 

 

http://www.kbsdeschakel.nl/

