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Verjaardagen  
 

Datum      Naam           Groep 
2           Eduard Terpstra            3  
5           Bracha Prins                  3  
8           Joshua Prins                  6  
8          Jasmijn Verheul             3  
17       Rowan Timmer               8  
20       Fiene Houdijk                  3 
25       Dieke van der Koppel     3  
31      Daphne van Kuilenburg  1 
 

Intro… 
 

Wij wensen u in deze 
periode op weg naar Kerst 
Zijn hoop, vrede en liefde 
voor vandaag en morgen! 

Noël- The story of amazing 
Love, the Light of the 
world, given for us. 

 

Nieuwe leerlingen 

Via deze weg heten 
wij Saar en Tijs 
Stelma (groep 1) van 
harte welkom op De 

Schakel. Wij wensen hen een hele 
goede start toe binnen hun 
groep, waarin zij snel hun eigen 
plekje op onze school mogen 
vinden.  We zien er naar uit om 
samen met hen een hele 
plezierige, leerzame 

schoolperiode op De Schakel te 
mogen beleven! 

Nieuws uit het team 
In het begin van deze 
adventsperiode is en blijft om 
ons heen veel onzeker. Het is 
niet moeilijk om het leed van de 
wereld dichtbij of ver weg te 
vinden. Wij ervaren het dan ook 
intens kostbaar om in deze 
periode op weg te mogen gaan 
met en naar Zijn boodschap van 
Licht. Advent, van oudsher een 
periode van ‘verwachting’, een 
woord waar iets van verlangen in 
doorklinkt. Bewust je ogen 
richten en Zijn licht mogen zien 
en voelen, ook juist in de 
aankomende periode.  Zijn 
zegeningen te mogen ontdekken 
in de wereld om je heen. Dwars 
door alle grote en kleine stormen 
heen. Wij als team ervaren het 
als grote zegen, dat wij in de 
periode van zomer tot nu 
bewaard zijn gebleven voor 
sluiting. Dat alle kinderen de 
afgelopen maanden de rijkdom 
van onderwijs op school hebben 
mogen ontvangen.  We ervaren 
het als zegen dat al ons 
personeel in deze periode 
gespaard is gebleven voor het 
coronavirus en hun taak dus 
mochten uitvoeren. Beide 
zegeningen waar we zeer 
dankbaar voor zijn.   
 
Helaas hebben wij als team te 
horen gekregen dat juf Ageeth 
na twee jaar ziekte definitief 
afscheid van ons moet nemen. 

Dit hadden we haar en ons 
uiteraard geheel anders gegund. 
Wij wensen haar Zijn licht op de 
weg die zij moet en zal gaan. We 
hopen dat zij zich dag aan dag 
gedragen mag weten door onze 
Vader. Op haar wijze zal zij, via 
geschreven woord, afscheid van 
u nemen. Wij laten haar 
uiteraard niet zomaar uit ons 
midden los. In afstemming met 
haar zullen wij haar afscheid naar 
haar wensen vormgeven. Via 
deze dag willen we Ageeth intens 
bedanken voor haar 
betrokkenheid en inzet voor de 
kinderen van De Schakel, het 
christelijk onderwijs in Meteren  
e.o. en de SSBB. Ageeth, weet je 
altijd welkom binnen ‘onze’ 
school, adieu… 

 

Juf Margreet heeft dit jaar haar 
12,5-jarig jubileum op De 
Schakel. Uiteraard hebben wij 
haar als team op gepaste wijze in 
het zonnetje gezet. We zijn 
dankbaar dat zij haar gaven en 
talenten wil delen in ons midden. 
Dat zij op haar wijze elke week 
opnieuw bijdraagt aan goed en 
Bijbelgetrouw onderwijs op 
‘onze’ school en voor ‘onze’ 
kinderen. Margreet, ook via deze 
weg van harte gefeliciteerd met 
deze mooie mijlpaal! We hopen 
nog lang van jou in ons midden 
te mogen genieten!  

 

Liederen 
  

• Psalm 98 (Sela) 

• Oefenen van de liederen 
voor de kerstviering 

December 2021 

Maandbrief 
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Coronamaatregelen 
Zoals u heeft kunnen lezen in de 
berichtgevingen hebben wij als 
school weer een verscherpt OMT 
kabinetsadvies ontvangen. Voor 
onze school heeft dit als grote 
drastische verandering dat wij u 
als ouder opnieuw niet zonder 
afspraak welkom kunnen heten 
binnen de school. Uiteraard staan 
wij ook nu meer dan ooit open 
voor contact met u. Dus wilt u 
graag contact met ons, dan hoeft 
u ons alleen maar te bellen of een 
bericht te sturen. Een 1 op 1 
afspraak is hierna vanaf 15.00 uur 
in overleg met elkaar met liefde 
gemaakt.  

De basisregels:  
▪ Regelmatig handen 

wassen  
▪ Binnenruimtes 

ventileren  
▪ Geen handen schudden  
▪ Gespreid binnen komen 
▪ 1.5 meter afstand 

tussen volwassenen 
houden 

hebben we nog nooit losgelaten 
en zullen we blijven hanteren. 
Helpt u ons als ouders voor en na 
schooltijd ook op het plein en 
buiten bij het hek hierbij! 
Wat ook goed is om nogmaals te 
benoemen; 
1.leerlingen blijven thuis bij 
klachten, tot een negatieve 
testuitslag is ontvangen. 
Uitgezonderd zijn kinderen die 
onder het snottebellenbeleid 
vallen. Dat houdt in dat 
kinderen met neusverkoudheid 
naar school mogen, behalve als 
zij klachten krijgen zoals 
benauwdheid, hoesten en 
koorts.    
2.Als een huisgenoot, gezinslid of 
ander nauw contact is besmet 
met het coronavirus, gaan alle 
huisgenoten in quarantaine.   

 

Onderbouw 
In de onderbouw staat 
thematisch werken vanuit het 
OGO-principe centraal binnen 
onze school. Op de IPC datamuur 
maken de kinderen als klas hun 
leren zichtbaar. Deze periode 
(van herfstvakantie tot 
kerstvakantie) stond en staat het 

thema vervoer centraal. De 
kinderen hebben hun 
woordenschat uitgebreid op het 
gebied van o.a. de trein, de auto 
en de fiets. In de hoeken van de 
klas konden fietsen uit elkaar 
worden gehaald, een ritje met de 
trein worden nagebootst en 
garages gebouwd worden voor 
verschillende maten auto’s. Ook 
was de keuze reuze om op 
creatief gebied met dit thema aan 
de slag te gaan. Hoe mooi is het 
dat we zelfs met groep 0/1 en 1/2 
dit alles zelf hebben mogen 
ondervinden en ervaren tijdens 
een excursie met de  trein, een 
bezoek aan een echte garage en 
de fietsenmaker. Great teaching-
Great learning-Great Fun! 
 

Speculaasactie 
Wat is er een 
werk verzet door 
de kinderen en 
OC! 

Bewonderingswaardig! Ongeveer 
1158 speculaaspoppen zijn 
gebakken en verkocht t.b.v. De 
Schakel. Het schitterende bedrag 
van € 1800,- komt hiermee ten 
goede aan de leerlingen. We 
worden er stil van dat er op deze 
wijze aan de speculaaspoppen 
actie gehoor is gegeven. Via deze 
weg willen wij een ieder die 
hieraan heeft meegeholpen dan 
ook hartelijk danken! Dit maakt 
echt het verschil! Reminder: In 
week 48 kunnen de bestelde 
poppen op: 
-Ma 29/11: 14.15 uur -15.00 uur 
-Di 30/11: 14.15 uur - 15.00 uur 
-Wo 1/12: 12.15 uur - 13.00 uur 
door ouders/verzorgers  bij de 
OC buiten onder het afdak 
worden opgehaald. Vergeet niet 
een tas mee te nemen! 
 
 

Sint 
We willen met 
de kinderen 
graag genieten 
van de 

Sinterklaassfeer op school. We 
hebben begrepen dat het met 
een mooie surprise of klein 
cadeautje van Sint vast goed 
komt. Sint zelf krijgt het dit jaar 
helaas door corona niet voor 

elkaar om ons te bezoeken. Maar 
het delen van de gezellige sfeer 
en het plezier is en blijft hierin 
desondanks ons motto. 
 

Kerst 
Omdenken 

is wat wij 
met onze 

kerstvie-
ring in de 
kerk al 

gedaan 
hadden. Een lichtjestocht door de 
wijk was hier voor ons, in de 
toenmalige omstandigheden, een 
mooi antwoord. De 
voorbereidingen waren al in volle 
gang. Er werd al zeer genoten van 
het bedenken en regelen van 
alles. Helaas hebben wij 
begrepen dat dit in de huidige 
omstandigheden niet meer 
mogelijk is, aangezien het onder 
een officieel evenement zal 
vallen. Het is voor ons niet 
haalbaar om hier dan nog vorm 
aan te geven. Uiteraard doet dat 
zeer, maar ook nu willen we graag 
omdenken en kijken naar wat wel 
kan. Deze veerkracht leren we 
o.a. van uw kinderen. De 
kerstcommissie buigt zich nu over 
een kerstavondviering op 22 
december, in en met de eigen 
klas. Uiteraard zal het ook tot het 
laatst spannend blijven of dit zijn 
doorgang kan vinden. We mogen 
in dit alles dan ook beseffen dat 
het wonder van de 
Kerstboodschap in vrijheid 
gedeeld mag worden. In welke 
omstandigheid of op welke plek 
dan ook.  
 

Kanjernieuws 
In de bijlage treft u de (inmiddels 
waarschijnlijk bekende) info-
doebladen die u samen met uw 
zoon of dochter (gezellig in de 
kerstvakantie) aan de orde kunt 
stellen. Zodoende krijgt u de 
mogelijkheid om de 
Kanjertraining, waarmee de 
kinderen op school vertrouwd 
zijn, door te trekken in de 
thuissituatie. De Kanjermethode 
wordt op De Schakel flexibel 
ingezet. De leerkrachten maken 
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naar eigen inzicht bewuste 
themakeuzes door aan te sluiten 
bij wat de groep nodig heeft op 
een bepaald moment. Omdat de 
lessen in sommige groepen dus 
niet in chronologische volgorde 
gegeven worden, kan het best 
zijn dat het info-doeblad in de 
bijlage niet overeenstemt met 
het thema waarmee momenteel 
in de klas wordt gewerkt. 
Ondanks dat gegeven sluiten de 
info-doebladen aan bij de 
Kanjermethode en kunnen zij 
een mooie verrijking 
bewerkstellingen.   
  
Hieronder treft u een overzicht 
van het info-doeblad dat het best 
aansluit bij de leeftijdsfase van 
uw kind(eren):  
Groep 0-2 INFO_DORPJE 1  
Groep 3 INFO_VOGEL 1  
Groep 4-6 INFO_ZWERVER 1  
Groep 7-8 INFO_KWB 1  
De info-doebladen zijn bedoeld 
om in de thuissituatie mee aan 
de slag te gaan en hoeven niet 
op school te worden ingeleverd.   

 

Streetwise 
Op 
vrijdag-
ochtend 5 
november 
was het 

zover. Alle klassen kregen de 
lessen van ANWB Streetwise. Het 
wordt steeds drukker in het 
verkeer, er zijn stille (elektrische) 
voertuigen en onze mobiele 
telefoon zorgt vaak voor 
afleiding… Ook wij als school 
voelen ons verantwoordelijk 
voor de verkeersveiligheid van 
uw kind. Streetwise is een 
praktisch, maar ook leuk, 
leerzaam en uitdagend 
verkeersprogramma. 
Professionele instructeurs 
kwamen naar onze school en 
gaven verkeerstrainingen op 
maat. Met speciaal ontwikkelde 
lesmaterialen zoals een 
elektroauto, een rijlesauto, 
zebrapaden, verkeerslichten, 
opblaasbare auto's en een 
fietsparcours werd op een 
aansprekende manier de praktijk 
zo goed mogelijk nagebootst.  
 

Verkeersveiligheid 
Twee keer per dag is het spitsuur 
rondom onze school, dat kunnen 
we niet voor u wegnemen. We 
willen u echter wel vragen uw 
auto in de daarvoor bestemde 
vakken te parkeren als u uw kind 
met de auto naar school brengt. 
Op dit moment worden er met 
regelmaat kinderen uit de auto 
gelaten met auto’s die half op de 
stoep geparkeerd zijn of met 
auto’s die midden op de weg 
stilstaan. Dit veroorzaakt 
onveilige situaties en met 
regelmaat ongemakken. De 
hoofdzaak is uiteraard dat we 
het allen veilig houden voor 
eenieder. Dus parkeer uw auto 
op de goede plek, zet uw fiets 
niet midden op de straat terwijl u 
naar het hek loopt, etc. U weet 
vast en zeker hoe het wel hoort. 
Verkeersveiligheid is iets waar 
we samen een bijdrage aan 
kunnen leveren. Dank voor uw 
aandeel hierin. Kinderen leren 
tenslotte meer van voorbeelden 
dan van woorden, dus ook van 
dat van u! 
 

Schooladvies 
Voor de zomer zijn alle ouders 
van groep zeven individueel met 
de leerkrachten in gesprek 
gegaan over een voorlopig 
/potlood schooladvies V.O. Op 
maandag 13 december zullen de 
kinderen samen met hun 
ouder(s) en juf in gesprek gaan 
over het schooladvies. Deze 
gesprekken zijn het startpunt 
voor hun vervolgstap naar het 
vervolgonderwijs. Een 
belangrijke nieuwe mijlpaal in 
hun leven. 
 

Programmeren 
De leerlingen van groep 4 t/m 8 
zijn de afgelopen tijd druk in de 
weer geweest met de robots 
binnen de school. Aan de hand 
van onder andere de B-Bot en 
Cubetto gingen zij, ook nu, zelf 
aan de slag met programmeren. 
De kinderen leren zo op een 
creatieve manier met behulp van 
technologie problemen 
oplossen.  Leren programmeren 
betekent eigenlijk analytisch 

leren denken. Je moet eenvou-
dige handelingen opdelen in 

stapjes. Al 
deze 
stapjes 
samen 
vormen 
een 

programma. Sla je een stapje 
over, dan klopt je programma 
niet en moet je gaan debuggen. 
We vinden het belangrijk om alle 
kinderen van onze school hier 
jaarlijks mee in aanraking te 
laten komen als vast onderdeel 
van ons onderwijsaanbod.  
 

Komende activiteiten 
 

 

3-12 Sinterklaasviering 

6-12 Adventsviering- 
maandopening in de 
eigen klas 

13-12 
 

Adviesgesprekken 
groep 8 met ouder(s) 
en kind 

22-12 Kerstviering zonder 
ouders in de eigen 
klas 

24-12 
t/m 
7-1 

Kerstvakantie, de 
kinderen zijn vrij. 

 


