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Van de directie

In de onderbouw krijgen de kinderen te horen
hoe God de hemel en de aarde gemaakt heeft
met als kroon op Zijn schepping: de mens.
Alles was volmaakt. Wat kunnen we ons ook
nu nog vaak verwonderen over soms heel
kleine dingen in de natuur. Wat is alles mooi
op elkaar afgestemd. En zelfs het kleinste wezen heeft een functie. Laten we dan ook zuinig
zijn op onze natuur en Hem ook daarin danken en eren.

- Een welkom voor onze nieuwe instroomkinderen en niet alleen
in de peuterspeel- en kleutergroepen. Een welkom voor juf Ilona
als pedagogisch medewerker op de BSO, juf Alma als onderwijsassistent in de groepen 1-2, juf Irma in groep 6, juf Nienke en juf
Mabel in groep 7b. We wensen hen succes en een fijne tijd op De
Schalm toe.
Juf Daniëlle geniet van haar verlof en is gisteren in het huwelijk
getreden met Daniël. We wensen het bruidspaar samen heel veel
geluk.
Juf Dominique is nog niet volledig hersteld maar gaat wel een
opbouw maken in haar re-integratie. Dat geldt helaas ook voor
juf Cora. Juf Thirza doet voor ons allerlei administratieve werkzaamheden vanuit huis. We wensen hen beterschap.
- We gaan spannende tijden tegemoet, hebben we voldoende
mensen om bij een zieke pedagogisch medewerker of leerkracht
vervanging te regelen? Bent u gediplomeerd en vindt u het leuk
om ingezet te worden als invalleerkracht, laat het ons weten.
- De werkpleziergelden zetten we opnieuw in voor onze conciërge Janneke, onze vakdocent muziek Pim en onze onderwijsassistent Alma.
- Dit leerjaar gaan de kinderen van de groepen 4 t/m 8 werken
met chromebooks. Er wordt gewerkt met het programma
‘Snappet’ voor de vakken rekenen en spelling.
- De nieuwsbrief ‘Vreedzame School’ hebben we toegevoegd als
bijlage.

De bovenbouw krijgt de verhalen van Mozes
te horen. Hier zie je juist hoe fout het kan
gaan als mensen het leven niet meer respecteren. Israëlische jongetjes, baby’s nog, moesten van de farao in de Nijl gegooid worden.
Ook toen was het leven soms zwaar en moeilijk. Gelukkig mogen we in die verhalen ook
horen hoe God zorgt en het volk Israël niet in
de steek laat. Zo wil hij ook voor ons zorgen.
Niet door alle zorgen en verdriet weg te halen
maar om ons te troosten en naast ons te
staan als het moeilijk is.

Klankbordavond
Dinsdag 24 november a.s. organiseren we een
klankbordavond over identiteit. Deze avond
vindt plaats in het gebouw van de CGK, Waalsmondelaan 16.
U ontvangt later meer informatie over deze
avond en over de aanmelding hiervoor.

Moeders in gebed
Ook dit jaar beginnen we weer met Moeders
in Gebed. Wij komen met twee groepen bij
elkaar, om voor De Schalm te bidden.
De groepen zijn op de eerste dinsdag en
woensdag van de maand. Ben je geïnteresseerd, dan kun je ons bereiken via Marie-José
Driesprong (mariejosebos@gmail.com,
0612489733) of Jitty van der Elst
(jklomstra@hotmail.com). U bent welkom.

Zending
Het zendingsdoel voor dit jaar is OMF Nederland. OMF zet zich in
om onbereikte bevolkingsgroepen te bereiken met het evangelie. De aandacht is daarbij gericht op het stichten van gemeenten. Er is ondersteuning voor kleine lokale kerken in gebieden
waar weinig christenen zijn. OMF werkt onder Oost-Aziaten wereldwijd, maar het grootste deel van hun werk richt zich op het
werelddeel Oost-Azië, omdat dit werelddeel het minst bekend is
met het evangelie.
Tim (gr.7) en Dave (gr.4) hebben met hun ouders een aantal
jaren voor deze organisatie in Zuid-Oost-Azië doorgebracht. Dat
maakt het extra bijzonder om OMF te kunnen steunen.
Doet u mee? Geeft u uw kind dan een bijdrage mee. Van oudsher staat het potje elke maandag klaar, uw bijdrage is van harte
welkom!

Lied van de maand

Startviering

In de maand september leren we de kinderen
de liederen voor onze startviering aan. Vanaf
oktober leren wij elke maand het lied van de
maand aan.

Dit jaar geen startdienst in de kerk, maar een startviering in elke
klas. Het thema is: ‘Er is hoop voor iedereen’. De startviering is
op maandag 21 september a.s. van 8:30u tot 10:00u. Door een
filmpje werken ook enkele predikanten aan de viering mee.

Nieuws van de PSG

Kledinginzamelingsactie

Nieuws van de VSO-BSO

Wij hopen dat u en uw peuter een
heerlijke en ontspannende vakantie achter de rug hebben!

Binnenkort krijgt uw kind een kledingzak van de organisatieBag2School mee
naar huis. U kunt deze zakken inleveren tot uiterlijk woensdag 14 oktober
a.s. bij het bureau van de conciërge. De
opbrengst komt geheel ten goede aan
De Schalm.

De VSO is op dinsdag en donderdag op De Schalm, op de overige
dagen is deze op De Twijn.

Wij vinden het in ieder geval heel
fijn om weer te beginnen en samen met uw peuter gezellige en
leerzame ochtenden te beleven!
Er zijn inmiddels weer een paar
nieuwe peuters aangemeld, maar
het is altijd fijn als er nog meer
peuters bij komen.
Juf Daniëlle is de eerst drie weken
op huwelijksreis. Juf Annette
werkt dan op maandag-, dinsdagen vrijdagochtend. Juf Janne op de
donderdagochtend.
De eerste twee weken zijn de
startweken en werken we nog
zonder een specifiek thema, we
houden u uiteraard via een
nieuwsbrief op de hoogte van het
nieuwe thema.

Kennismakingsgesprekken

U heeft inmiddels een uitnodiging via
Teams van de leerkracht(-en) ontvangen.

Jaarkalender

Bij vragen kunt u altijd bij ons terecht!

Nieuwe kinderen

Ambrasoft thuisgebruik

Na de zomervakantie zijn de volgende kinderen bij ons in groep 12 of een hogere groep gestart:
Emma Bakker, Sophie Boer, Eva
Clements, Simeon Clements, Mathilde de Graaf, Matthias Groenendijk, Benjamin Khalil, Noah van
der Rhee en Tobias Valster.

In alle groepen wordt gewerkt met het
programma Ambrasoft om te oefenen
met taal, lezen, rekenen en spelling.
Ook kan uw kind educatieve spelletjes
spelen. Door het thuisgebruik kan uw
kind thuis verder oefenen. De leerkracht kan zien wat uw kind thuis oefent en het programma in de klas
wordt daar automatisch op aangepast.

Wij wensen alle kinderen een goede tijd op De Schalm toe!

Voor het thuisgebruik is een inlogcode
nodig. Alle kinderen krijgen deze bij de
start van hun loopbaan op De Schalm.
Bent u de code kwijt, vraagt u dan gerust een nieuwe code aan bij de leerkracht van uw kind. Het thuisgebruik is
kosteloos. Wij raden het van harte aan
voor uw kind(-eren)!

Wilt u het rapport van uw kind
(-eren) ondertekend inleveren bij
de leerkracht van uw kind?
Bedankt!

De vakantieopvang is op De Twijn.
Daar was het de afgelopen vakantie weer een feestje, de kinderen
hebben zich goed vermaakt!

Op dinsdagmiddag en –avond 8 en
donderdagmiddag 10 september a.s.
zijn de kennismakingsgesprekken.

U was van ons gewend dat u de jaarkalender op de website kon vinden. Met
ingang van dit jaar doen we dat niet
meer. U vindt in de agenda op de website de vakanties en studiedagen. In de
nieuwsbrief informeren wij u over andere bijzondere activiteiten.

Rapport

De BSO is elke dag op De Schalm,
ook op studiedagen.

Nieuw logo De Vreedzame School
Hiernaast ziet u het nieuwe logo van
De Vreedzame School. Een nieuw logo,
maar een vertrouwde aanpak. Wij gaan
het nieuwe logo stapsgewijs invoeren
in ons gebouw.

Praktische zaken
Ziek?
Melden per telefoon of per
e-mail tussen 08.00 uur en 08.30
uur.
Dokter of tandarts?
Melden per telefoon, per e-mail of
met een briefje.
Verlof aanvragen
Schriftelijk, ook voor één dag. Formulier verlofaanvraag kunt u inleveren bij de leerkracht. U vindt dit
formulier op onze website.
Telefoonnummers
KC De Schalm: 078-8200033
BSO De Schalm: 078-3030152
info@schalm-alblasserdam.nl
www.schalm-alblasserdam.nl

De Schalm rookvrij gebied

Geen melk meer

Vanaf 1 augustus jl. is De Schalm
rookvrij. Dit geldt uiteraard voor
het gebouw, maar ook voor het
speelplein en het trottoir bij het
hek.

Met ingang van dit leerjaar zijn wij
gestopt met het uitdelen van melk.
De wijzigingen bij Campina, de leverancier van de melk, hebben ons
dit doen besluiten.

We rekenen op uw medewerking,
bedankt!

Doneer ook in de collectebus
van Fien Goudswaard voor KWF
Schoolreis
U bent van ons gewend dat de
groepen 3 tot en met 7 in september op schoolreis gaan. Dit leerjaar verplaatsen wij de schoolreis
naar het voorjaar van 2021.

Hoofdluiscontrole
Deze week en aan het begin van
volgende week zijn/ worden alle
kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Na iedere vakantie vindt er
een controle plaats.
Heeft uw kind hoofdluis, geeft u
het door aan de leerkracht zodat
we andere ouders er attent op
kunnen maken.

Zoals u misschien wel weet, wordt
er deze week gecollecteerd voor
het KWF. Samen met papa en mama heb ik een digitale collectebus
gemaakt. U kunt hier (anoniem)
iets in stoppen. U mag deze link
doorsturen naar iedereen die u
kent.
Veel liefs van Fien.
https://kwf.digicollect.nl/fiengoudswaard?
utm_content=donatie&utm_sourc
e=digicollect&utm_medium=whats
app&utm_campaign=kwfkankerbestrijding

Op de fiets of lopend?
We vinden het heel goed dat er
zoveel kinderen lopend of op de
fiets naar De Schalm komen. Maar
als het niet nodig is om op de fiets
te komen, kom dan graag lopend.
Ons fietsenhok is helaas te klein
om alle fietsen te kunnen herbergen. Dan worden de fietsen buiten
het hok geplaatst en staan ze in de
weg voor het spel van de kinderen.

Belangrijke data in september
di. 8 sept.: start 1e PPT-les
di. 8 sept.: kennismakingsgesprekken (via Teams)
wo. 9 sept.: start 1e Asterisk*-les
do. 10 sept.: kennismakingsgesprekken (via Teams)
ma. 14 sept.: overleg KC-raad
di. 15 sept.: Prinsjesdag
vr. 18 sept.: studiedag, alle kinderen zijn vrij
ma. 21 sept.: startviering in de groep
wo. 23 sept.: start mediatorentraining
do. 24 sept.: Dag van de PIT’er
wo. 30 sept.: start Kinderboekenweek, thema: ‘En toen’
vr. 2 okt.: nieuwsbrief oktober
wo. 7 okt.: diploma-uitreiking mediatoren

De ouderraad zoekt enthousiaste ouders!
Lid zijn van de ouderraad (OR) kost
niet heel veel tijd, in tegenstelling
tot wat veel ouders denken.
Het is juist ontzettend leuk om
meer betrokken te zijn bij De
Schalm waar je kind een groot deel
van zijn/haar tijd doorbrengt.
De ouderraad vergadert ongeveer
1 maal per maand (‘s avonds) en de
taken worden zoveel mogelijk over
de leden verdeeld. Omdat ieder lid
van de OR zijn eigen specialiteiten
heeft, komen we samen tot leuke
ideeën.
U kunt hierbij denken aan:
- organiseren van en ondersteuning
bij feesten en activiteiten zoals
Kerst- en Paasviering, Sinterklaas,
schoolreis en Kinderboekenweek;
- traktaties bij feestelijkheden;
- hulp bij sportactiviteiten zoals de
Koningsspelen;
- hulp bij andere activiteiten vanuit
het kindcentrum zoals bijvoorbeeld
de creamiddag en het eindfeest.
Momenteel bestaat de ouderraad
uit 5 leden:
- Daniëlle de Jong (moeder van Rosalie, groep 7B)
- Wendy Stevens (moeder van Jamie, groep 6 en Sam, groep 3b)
- Judith van der Sluijs (moeder van
Jim, groep 1-2b)
- Liselotte de Heer (moeder van
Reidar, groep 1-2a)
- Kyra Haveman (moeder van James, groep 5a en Lois, groep 1-2b)

We zijn nog op zoek naar twee
nieuwe ouders (m/v) die de ouderraad komen versterken.
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de ouderraad spreek ons
of Tanja Laging dan gerust aan.

