December 2018

Maandbrief
Verjaardagen
Datum
2
8
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Naam
Koen
Joshua
Rowan
Lucas

Nieuws uit het team
Groep
6
3
5
7

Intro

Nieuwe leerling

Via deze weg heten wij Bracha
Prins en Dieke van der Koppel
van harte welkom in groep 1. Wij
wensen hen een hele goede start
toe en een hele plezierige,
leerzame schoolperiode! Op 6
december zal Bracha op school
starten. Voor ons o.a. een
speciale dag, omdat zij dit
schooljaar de 100-ste leerling
van De Schakel gaat worden.

Inmiddels is duidelijk geworden
dat wij vanaf januari verder gaan
met een 0/1 en 1/2 groep in de
onderbouw. Juf Daniëlle Kraan
zal i.v.m. de groei van het
leerlingenaantal ons team komen
versterken op de maandag t/m
donderdag in groep 0/1. Juf
Janneke en Juf Ageeth zullen de
leerkrachten van groep 1/2
blijven. Wij zijn zeer dankbaar
dat juf Daniëlle op onze weg
gekomen is. Haar is door de SSBB
een jaarcontract aangeboden,
aangezien wij nog geen duidelijk
beeld kunnen hebben op de
ontwikkelingen
van
het
leerlingenaantal in schooljaar
2019 t/m 2020. We zijn blij dat
dit De Schakel mogelijk is
gemaakt. We wensen haar Gods
nabijheid en veel arbeidsvreugde
op De Schakel toe.
In de maand december zal de
werkgroep Effectieve Directe
Instructie & coöperatief leren
samen met onze externe
deskundige M. Schumacher
klasbezoeken bij alle collega’s
van de groepen 3 t/m 8 afleggen.
Op deze wijze geven wij na de
aftrap op de studiedag van
oktober jongstleden hier samen
met Martijn vervolg aan. De
leerkracht maakt het verschil
onder andere door middel van
zijn instructie, dit is zoals eerder
aangegeven
één
van
de
speerpunten binnen De Schakel
in schooljaar 2018-2019.
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Liederen




Zou voor de Heer iets te
wonderlijk
zijn
(Opwekking Kids 7)
Oefenen
van
de
Kerstliederen van de
viering

Tevredenheidspeiling
Via
deze
weg willen
wij allen die
de moeite
hebben
genomen
onze
tevredenheidspeiling in te vullen, hartelijk
danken! We hebben van 70% van
de gezinnen een respons
ontvangen. Daarnaast heeft 99%
van de leerlingen van groep 5
t/m 8 tevens een anonieme
tevredenheidspeiling ingevuld.
Door het laten afnemen van deze
peilingen willen wij op basis van
meerdere bronnen beschikken
over
een
genuanceerder
(objectiever) beeld. Daarnaast
willen wij de uitslag ook inzetten
als input voor het een nieuw
vorm te geven schoolplan voor
de schooljaren 2019 t/m 2023.
Zoals eerder aangegeven zouden
wij u over de uitkomsten van
deze peiling informeren. Het
gemiddelde cijfer wat u als
ouders aan onze school heeft
gegeven is een 8,2. De leerlingen
van groep 5 t/m 8 hebben de
school gemiddeld becijferd met
een 9. Een resultaat waar wij als
team beide zeer tevreden mee
zijn.

De
beoordeling
van
de
onderdelen heeft in een 4
puntschaal plaatsgevonden. De 3
score hanteren wij als gewenste
norm. Een sterk punt scoort voor
ons boven een 3,5 en een
mogelijk verbeterpunt heeft een
score onder de 3.
De 3 sterkste punten die bij de
ouderpeiling naar voren kwamen
waren:
1.De aandacht voor waarden en
normen (3,85)
2.De sfeer binnen school (3,74)
3.De tevredenheid over de
nieuwsbrieven die men ontvangt.
(3,74)
De scores die bij de ouders onder
de drie naar voren kwamen
waren:
1.De school vraagt regelmatig
wat ik verwacht (2,8).
2.De school vraagt of ik tevreden
ben over de school (2,95).
De 3 sterkste punten die bij de
kinderpeiling
naar
voren
kwamen waren:
1.De juf behandelt de kinderen in
de klas op een goede manier
(3,95).
2. De juf legt de bedoeling van de
lessen uit (3,93).
3.De juf besteed aandacht aan
hoe we met elkaar omgaan en
zorgt ervoor dat we goed met
elkaar omgaan (3.88).
De scores die bij de kinderen
onder de drie naar voren
kwamen waren:
1.De juf laat ons zelf werk kiezen
(2,31).
2.De juf zegt er wat van als
kinderen te laat komen (2,40).
3.De juf laat ons mee beslissen
over allerlei dingen. (2,90).
Heeft u meer vragen over de
inhoud
van
de
tevredenheidspeiling, voelt u
zich dan vrij om deze aan ons te
stellen.

dankbaar voor! Wij hebben van
niemand te horen gekregen, dat
zij dit niet willen doen.
Desondanks missen wij de
bijdrage nog van 17 gezinnen.
Het kan uiteraard zo zijn dat u dit
vergeten bent te doen. Mocht dit
zo zijn, waarderen we het zeer
als u dit voor de kerstvakantie
alsnog zou willen doen.

Parro
Afgelopen
week
hebben wij u laten
weten dat wij de
proefperiode van
onze
digitale
oudercommunicatie app. Parro
hebben verlengd. Tevens hebben
wij u toen verzocht om via
directie@cbschakel.nl
of
hbuijs@schakel.nl kenbaar te
maken hoe u staat t.o.v. het wel
of niet invoeren van deze app.
Het zou fijn zijn als u dat voor de
kerstvakantie aan ons wilt laten
weten, zodat wij uw mening in
begin 2019 mee kunnen nemen
in ons definitieve besluit.

Speculaaspoppen actie
Via deze weg
willen wij allen
die
de
speculaasactie
mogelijk hebben gemaakt, zeer
hartelijk danken. In het bijzonder
bakkerij Walderveen. Door de
inspanningen die door groot en
klein zijn geleverd hebben wij
ruim 750 euro voor de VOS-pot
van school op kunnen halen. In
onze ogen een onverwacht
prachtig resultaat. Op deze wijze
compenseren
we
de
tegenvallende opbrengst van de
kledingbeurs van afgelopen
najaar en kunnen alle geplande
activiteiten plaatsvinden.

Ouderbijdrage 2018-2019

Sinterklaas

In
de
periode
na
de
zomervakantie hebben wij u het
verzoek
gedaan
om
de
ouderbijdrage
voor
het
schooljaar 2018-2019 aan school
over te maken. We hebben al
van veel ouders de ouderbijdrage
voor hun kind(eren) mogen
ontvangen. Hier zijn we zeer

De afgelopen
twee weken
staan
op
school o.a. in
het
teken
van de komst van Sinterklaas. Op
ontspannen wijze willen wij
genieten van dit Nederlandse
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kinderfeest. Op woensdag 5
december hopen we allen
Sinterklaas en zwarte Piet
persoonlijk
te
mogen
verwelkomen op De Schakel. U
bent van harte welkom om op
deze dag om 8.30 uur op het
plein hier deelgenoot van te zijn.
De groepen 1 t/m 4 zullen
Sinterklaas en zijn pieten
uitgebreid verwelkomen in hun
klas. In groep 5/6 wordt een
Sinterklaasspel gespeeld en in
groep 7/8 hebben de kinderen
surprises voor elkaar gemaakt.
Uiteraard zal Sinterklaas deze
groepen ook kort verblijden met
zijn komst. We zien uit naar een
gezellige dag met elkaar!

Kerstviering

Op donderdag 20 december
heten wij u van harte welkom
om samen met uw kind deel te
nemen aan de Kerstviering van
onze school. Wij willen ons dan
samen (opnieuw) verwonderen
over de geboorte van het
Koningskind. De viering start om
18.30 uur, de kerk zal om 18.00
uur open gaan. Per gezin zijn er,
buiten de kinderen om, twee
volwassenen van harte welkom
om dit feest met ons mee te
vieren. Zou u voor uw kinderen
onder de vier jaar thuis zelf
oppas
willen
verzorgen?
Uiteraard zouden wij ook het
liefste een ieder welkom heten,
maar i.v.m. de brandveiligheid op
deze avond is dit niet mogelijk.
Weet u in ieder geval van harte
welkom in ons midden. Op
vrijdag 21 december is groep 1/2
vrij. Groep 3 t/m 8 zal deze
ochtend starten met een
kerstontbijt, waarvoor net als
vorig jaar elk kind iets lekkers
voor een aantal kinderen mee
naar school neemt. Al dit lekkers
wordt op een buffet in de klas
verzameld. Op deze wijze willen
we met elkaar nagenieten van

de kerstviering en samen dit
kalenderjaar
afsluiten.
De
kinderen van groep 3 t/m 8 zijn
deze dag allen om 12.00 uur vrij.

Nieuwjaarsreceptie
Op maandag 7
januari hopen wij,
na
een
verwonderingsvolle Kerstvakantie, de deuren van de school voor
de kinderen weer te mogen
openen. Op deze morgen willen
wij u de gelegenheid bieden uw
kind zelf naar binnen te brengen,
zodat u indien gewenst de
leerkracht
van
uw
kind
persoonlijk de hand kunt
schudden. Wij willen u als ouder
daarna van harte welkom heten
in de hal, om elkaar onder het
genot van een kopje koffie of
thee op informele wijze aan het
begin
van
dit
nieuwe
kalenderjaar te ontmoeten.

Opleiding hulphond
We hebben een
aanvraag gekregen
om een hulphond
in opleiding een
stageplek
te
bieden. De pup zal
onder begeleiding van de
stichting SAAC opgeleid worden
tot
autismebegeleidingshond
(officieel erkende hulphond)

Deze hond moet leren om zich in
allerlei situaties te handhaven,
zodat hij mensen kan begeleiden
in allerlei situaties die voor hem
spannend of onoverzichtelijk zijn.
In de eerste paar weken dat de
pup bij ons komt betekent dit
vooral het ervaren van een
drukke
plek
met
veel
kinderen om je heen, later in zijn
opleiding zal hij moeten leren om
zich te focussen op degene met
wie hij aan het werk is en de
andere mensen en kinderen te
negeren. Hij zal dus voorlopig
alleen zichtbaar zijn bij het hek of
op het plein tijdens het halen
en/of brengen van de kinderen.
Daarna zal hij alleen in overleg
met juf Lisa in groep 7/8 komen
oefenen. Dit om zo de veiligheid
te kunnen blijven bieden aan de
jongere kinderen op school, die
bang zijn voor honden. Uiteraard
ook
rekening
houdend
met oudere kinderen die het
spannend vinden. De hond zal in
al
deze
situaties
altijd herkenbaar zijn als
hulphond door een speciaal
tuigje. De hond heeft een
hypo-allergene vacht. Mensen
/kinderen die allergisch zijn
zullen in de meeste gevallen niet
op deze hond reageren. De hond
verliest ook geen haar.
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Komende activiteiten
3-12
5-12
6-12
20-12

21-12

7-1

Maandopening
Sinterklaasfeest
Start 100-ste leerling
Kerstviering in de
kerk. Alle kinderen
zijn ’s middags vrij,
omdat wij hen allen
’s avonds in de kerk
voor onze Kerstviering verwachten.
Kerstontbijt 3 t/m 8,
Groep 1/2 is vrij.
Om 12.00 uur start
de kerstvakantie voor
alle groepen.
Eerste schooldag van
2019. Nadat u uw
kind persoonlijk in de
klas heeft mogen
brengen, heten wij u
als ouders van harte
welkom voor een
informele
nieuwjaarsreceptie in de
hal. Dit om elkaar in
dit
nieuwe
jaar
persoonlijk de hand
te schudden. Weet u
van harte welkom
hiervoor!

Bijlagen
- logopedie

