December 2020

Maandbrief
Verjaardagen
Datum

Naam

Groep

2
2
5
8
8
17
20

Koen
Eduard
Bracha
Joshua
Jasmijn
Rowan
Fiene

8
3
2b
5
2a
7
2a

eigen plekje op onze school mag
vinden. We zien er naar uit om
samen met hem een hele
plezierige, leerzame schoolperiode op De Schakel te mogen
bewandelen!

Nieuws uit het team

Sint

Intro…
Wij wensen u in deze
periode op weg naar Kerst
de hoop, vreugde, liefde en
vrede in Christus- Rom 15:13

Wishing you this Christmas
the blessing of
---His peace---

Nieuwe leerling
Via deze weg heten
wij Micha van den
Bogaard (groep 1)
van harte welkom
op De Schakel. Wij wensen hem
een hele goede start toe binnen
zijn groep, waarin hij snel zijn

956
speculaaspoppen
zijn
gebakken en verkocht t.b.v. De
Schakel. Dat de er op deze wijze
gehoor aan de speculaaspoppen
actie is gegeven, daar konden wij
alleen maar van dromen. Op
deze plek willen wij een ieder die
hieraan heeft meegeholpen dan
ook hartelijk danken! Dit maakt
na twee gemiste kledingbeurzen
echt het verschil!

In het begin van deze adventsperiode gaan wij met elkaar
samen op weg. We gaan op zoek
naar wat de Bijbelverhalen ons
willen vertellen en waar we op
moeten letten. D.m.v. het
bijgevoegde filmpje uit de
onderstaande link
https://www.facebook.com/110
9230035782601/videos/1026694
474510755 ,
willen wij jullie via deze weg
samen een verwachtingsvolle en
verwonderingsvolle adventstijd
toewensen!

Liederen
•
•

Psalm 98 (Sela)
Oefenen van de liederen
voor de kerstviering

Speculaasactie
Wat is er een
werk
verzet
door
de
kinderen en OC!
Bewonderingswaardig! Ongeveer
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Dit jaar geen
drukbezochte
aankomst,
maar een Sint
die thuiswerkt
en een Piet met corona.
Sinterklaas viert dit jaar zijn
verjaardag totaal anders dan al
die honderden andere jaren.
Omdat hij thuiswerkt en ook alle
Pieten tot laat druk in de weer
zijn in het Pietenhuis, lukt het
Sinterklaas niet om goed te
slapen. Daarom heeft hij ons om
een gunst gevraagd... Deze week
slaapt Sinterklaas bij ons op
school!
Afgelopen vrijdag vonden alle
kinderen een verrassing en
lekkere pepernoten in hun
gymschoen of in hun laatje. Deze
week houden we ons bezig met
een goede slaapplek voor
Sinterklaas en vrijdagochtend 4
december komt hij op bezoek.
Natuurlijk! Met zijn Pieten. Als
ouders mag u echter zijn
aankomst niet afwachten, de
kinderen gaan gewoon uiterlijk
om half 9 naar binnen. En dan

komt hij. Natuurlijk! Met zijn
Pieten. En een heleboel
pepernoten en mandarijnen. Dus
een hapje en drankje hoeven de
kinderen niet mee te nemen.
Groep 1-4 mogen om 12 uur
gewoon naar huis, groep 5-8
lunchen hun eigen broodtrommeltje leeg en blijven tot
14.15 uur.

Kerstviering
Donderdag
17 dec.
vieren wij
op school
met alle
kinderen onze kerstviering. Dit
jaar vieren we het zonder ouders
en onder schooltijd. Groep 8 zal
de kerstmusical 'Het Licht uit
Bethlehem!' opvoeren.
Het is een authentiek
kerstverhaal. Het wordt als volgt
omschreven. Op kerstavond is
het gezin van de Berg gezellig bij
opa en oma op bezoek. De
kerstboom staat in de hoek van
de kamer te schitteren, vier
kaarsjes branden op tafel en op
de achtergrond hoor je de haard
rustig knetteren. Oma komt zoals
ieder jaar met haar overheerlijke
zelfgemaakte chocolademelk
binnen. Het is een moment waar
de gehele familie naar heeft
uitgekeken. Toch ontbreekt er
nog iets volgens het jongste
zoontje... Want de avond is niet
compleet zonder het
kerstverhaal dat opa zo mooi kan
vertellen. Opa Guus neemt je
mee terug in de tijd en vertelt
het kerstverhaal zoals geen
ander dan kan. Het is een
afwisseling tussen Zijn
hartverwarmende boodschap en
de levensechte scenes waarin
het kerstverhaal wordt gespeeld
door de kinderen.
De andere groepen zullen de
kerstliederen meezingen en
meegenieten van het kerstspel.
We hopen op een gezegende en
prachtige viering.

Kerstontbijt
Donderdag 17 december aanstaande willen wij ook in elke
klas de dag starten met een
kerst-ontbijt. Elke groep zal zorg-

en voor een warme sfeervolle
aankleding en de ouderraad
zorgt voor het drinken. We willen
vragen of elke leerling dit jaar
zijn eigen ontbijt mee wil nemen.
Voorheen vroegen we iedereen
hapjes mee te nemen voor de
hele klas, maar door het coronavirus zien we daar dit jaar van af.
Het is leuk als er voor elk kind
iets feestelijk en speciaals bij het
ontbijt zit, maar wilt u er
rekening mee houden dat het
om een ontbijt gaat?! Alvast
hartelijk bedankt voor uw
samenwerking hierin. Met elkaar
maken we er een gezellig ontbijt
van.
We willen u er op attenderen dat
de kinderen deze dag ook, zoals
gewoonlijk lunchen op school.
Dus naast het ontbijt hebben de
kinderen ook 1 gewone gevulde
broodtrommel voor de lunch en
fruit voor deze dag nodig.

IPC
Wij zitten als
school, zoals u
weet, in een
implementatie
traject van IPC.
Dit traject duurt 2 jaar. Binnen
deze tijd leren wij IPC op een
goede wijze vorm te geven
binnen de visie van de school.
Wij zullen de komende periode
dan ook steeds meer gaan
ervaren wat werkt binnen onze
school. Dit geldt ook voor IPC op
het rapport. De wijze waarop wij
dit willen gaan vastleggen is ook
een
onderdeel
van
dit
implementatie
traject.
Bij het komende rapport krijgt u
een los A4 met hierop een kleine
impressie van datgene wat er in
de klas gedaan is en in een aantal
zinnen
zal
de
leerkracht
beschrijven hoe er tot nu toe
door de leerling gewerkt is aan
de gestelde doelen. Dit is nog
niet de definitieve vorm voor op
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de rapporten, maar dit is in onze
ogen voor dit moment een
mooie manier om te laten zien
hoe er gewerkt wordt. We
houden u, net als bij de andere
vorderingen rondom IPC, op de
hoogte rondom dit proces.

Meubilair
Vanaf de
zomervakantie
zijn
wij
samen op
zoek
gegaan
naar nieuw meubilair voor groep
3 t/m 8. Een mooi taak om te
mogen vervullen. Het gaat hier
om nieuwe tafels & stoelen voor
de kinderen en leerkrachten.
Informatie en kennis vanuit een
kinderfysiotherapeut wordt in
het proces meegenomen. We
zijn nu op het stadium beland dat
er
vanuit
twee
partijen
proefmeubilair binnen onze
school aanwezig is. Dit wordt
door individuele leerkrachten en
leerlingen getest. Met het team
gaan we de komende maand de
knoop doorhakken en een
definitieve keuze maken. Het
besluit voor meubilair op één
hoogte is inmiddels al genomen.
De stoelen van de kinderen
zullen net als de bekende
‘triptrap’ meegroeien. Het is de
planning om dan in ieder geval
voor het volgende schooljaar het
meubilair binnen De Schakel in
gebruik te kunnen nemen.

Op sta met een hap –
gemeente west Betuwe
Op dinsdagochtend 22 december
2020 is er in Asperen een
wandeltocht voor iedereen die
van wandelen houdt. Het is een
mooie herfstachtige
winterwandeling met routes van
2, 3 en 5 kilometer lang en
daarmee is er voor iedereen een
geschikte afstand. Loop samen
met je (klein)kinderen of je
(groot)ouders één van deze
mooie routes! Op de routes zijn
pauzeplekken waar een (gezond)
hapje genuttigd kan worden. Ook
is er koffie/thee te verkrijgen.

Kinderen/jongeren tussen de 10
en de 18 jaar oud worden
uitgenodigd om gezonde hapjes
te komen maken voor de
wandelaars (en voor zichzelf).
Heb je zin om in de kerstvakantie
hieraan mee te doen? Ben je
tussen de 10 en de 18 jaar oud?
Meld je dan aan via
https://welzijnwestbetuwe.nl/je
ugd.
Kosten zijn € 2,00 per deelnemer
(zowel wandelaars als
hapjesmakers). De activiteit ‘Op
Stap met een Hap’ wordt
georganiseerd door Welzijn West

Betuwe en mede mogelijk
gemaakt door Rabobank West
Betuwe. Aanmelden voor de
wandeling kan via
https://welzijnwestbetuwe.nl/vo
lwassenen. Afgelopen zomer was
de eerste wandeltocht, deze
vond plaats in en rondom Beesd.
Nu in de kerstvakantie is de
tweede, in Asperen. Meer
informatie hierover vind je op de
website
www.welzijnwestbetuwe.nl.
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Komende activiteiten
4-12
17-12

18-12

6-1

Sinterklaas
Kerstviering met de
kinderen
en
kerstontbijt
Om 12.00 uur start
kerstvakantie
t/m
zondag 3 januari
Studiedag
leerkrachten,
kinderen zijn vrij

