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Even voorstellen…
Een opmerkzame ouder wees mij er
afgelopen week op dat ik mij nog niet
voorgesteld had in de nieuwsbrief. Daar had ik
helemaal niet meer bij stilgestaan, dus bij
deze…
Zoals jullie weten is mijn naam Carmen
Koevoets, ik ben trotse moeder van een
dochter van 20 en een zoon van 16 en ik
woon in Alphen aan den Rijn. Mijn vrije tijd
besteed ik graag aan wandelen, lezen en tijd
doorbrengen met mijn kinderen, onze pup van
nu een half jaar oud en vrienden en familie.

De afgelopen jaren heb ik als teamleider
gewerkt op de Samen op Weg school in
Alphen aan den Rijn. De logische volgende
stap voor mij was een functie als directeur en
ik ben blij dat ik deze kans kreeg op De
Schakel. De kinderen vertelden mij tijdens
mijn voorstelrondje dat ik terecht gekomen
was bij de leukste school van Leiderdorp, dus
ik heb echt geluk!
Ik hoop u allemaal op een zeker moment een
keer te ontmoeten. Gelukkig mogen we
ouders weer ontvangen in de school, dat
maakt het kennismaken en het contact weer
wat makkelijker. ’s Ochtends sta ik regelmatig
bij het hek, waar u mij aan kunt spreken voor
een praatje, kennismaking of iets anders en
bel of mail mij gerust als u daar behoefte aan
heeft.

Even bijpraten
Wat hebben we geboft met het prachtige weer
tijdens de voorjaarsvakantie. Dat was echt
genieten. De tweede week van de vakantie
was voor het team een werkweek waarin we
met elkaar onder andere gekeken hebben
naar de resultaten van de afgelopen periode
en nieuwe plannen hebben gemaakt voor de
komende periode. Fijn om de tijd te kunnen
nemen om samen het onderwijs weer verder
te ontwikkelen en nog beter af te stemmen op
de kinderen. Afgelopen vrijdag sloten we de
roostervrije week af met een teamuitje.
Na deze week op school was het afgelopen
maandag wel weer heerlijk om ook de
kinderen weer op school te zien en met elkaar
aan de slag te gaan.
Bij de kleuters is juf Laura inmiddels gestart
met het lesgeven in groep 1/2A. Zij is in
februari bij ons begonnen en heeft eerst
meegekeken met juf Evelien en juf Ingrid. Nu
zijn de rollen omgedraaid en geeft juf Laura
les en hebben juf Evelien en juf Ingrid meer
tijd voor het begeleiden van (groepjes)
kinderen. Fijn om wat extra handen te hebben
in de kleutergroepen.
Van de gymleerkrachten
Het valt ons op dat er best wat kinderen in
hun dagelijkse kleding en/of op hun blote
voeten deelnemen aan de gymles.
Dit vinden wij niet zo hygiënisch en soms ook
onveilig tijdens de gymles. Het is de bedoeling
dat de kinderen tijdens de gymlessen een Tshirt, (korte) gymbroek en gymschoenen
dragen. Graag uw aandacht hiervoor.
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Gezonde traktaties en tussendoortjes
Als school besteden wij in lessen en
gesprekken met de kinderen aandacht aan
gezond leven, bewegen en eten.
Ongemerkt wordt er op school best veel
gesnoept en ongezond gegeten, ook door het
team. Wij willen hier wat bewuster mee
omgaan en willen hier als team het goede
voorbeeld in geven. Als uw kind jarig is en
trakteert, willen wij u vragen om in plaats van
een lekkere, maar ongezonde traktatie voor
het team iets mee te geven voor in onze
fruitschaal.

Uiteraard is het dan niet nodig dat u voor het
hele team fruit regelt, met een paar stuks zijn
we al heel blij.
Daarnaast willen wij een oproep doen om ook
voor de kinderen wat vaker iets van groente of
fruit mee te geven in plaats van koek.
Na de meivakantie gaan we weer starten met
woensdag = fruit/groentedag, meer daarover
tegen die tijd.
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