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Verjaardagen  
Datum        Naam                  groep      
1      Elisa van Mersbergen        3  
6      Lisanne de Ruiter               2  
7      Maribella Haroutiounian  6  
7      Luca Kerkhof                       3  
8      Arco Hoogendijk                 2  
11    Angel de Bruin                    7  
16    Ezra Vleugel                        5 
22   Lenn de Ritter                      2  
24   Danika Cerff                         8  
27   Isabella de Ruiter                2 
28   Rafaël Prins                          4 

 
 

Intro… 

Pasen 2022 

 

Nieuws uit het team 

Via deze weg mag ik verheugd 
met u delen dat de tijdelijke 
benoeming van juf Gerda, na een 
officiële sollicitatieprocedure, 
over zal gaan naar een vaste 
benoeming. Wij zijn zeer 
dankbaar dat zij ook na de 
zomervakantie in ons midden zal 
blijven. Wij wensen haar Gods 
nabijheid en zegen en Zijn 
vreugde in het werk met onze 
kinderen. Gerda van harte 
gefeliciteerd!  

Daarnaast zijn wij zeer blij juf 
Daniëlle als onderbouw MT-lid 
binnen het MT welkom te mogen 
heten. Ook zij heeft hier een 
officiële sollicitatieprocedure 
voor doorlopen. Het is mooi en 
krachtig om als MT vanuit 
meerdere richtingen input te 
mogen ontvangen. Samen staan 
we immers sterk. Onder Zijn 
leiding vorm mogen geven aan 
goed en Bijbelgetrouw 
onderwijs. Ook jou Daniëlle 
wensen we Zijn wijsheid en 
nabijheid in de nieuwe functie 
die je binnen de school op je wil 
en mag nemen. Je bent meer dan 
welkom in het midden van het 
MT. 
Juf Heidi heeft ons te kennen 
gegeven, dat zij, door 
omstandigheden de keuze heeft 
gemaakt te stoppen met haar 
werk als leerkracht in het primair 
onderwijs. Op haar verzoek, zal 
zij alleen van de kinderen van 
groep 3 en 4/5 persoonlijk 

afscheid nemen. Wij wensen juf 
Heidi Gods nabijheid en Zijn 
zegen op haar verdere weg en 
willen haar (ook via deze weg) 
hartelijk danken voor haar inzet, 
betrokkenheid en liefde voor de 
kinderen. 
Op vrijdagmorgen zal groep 4/5 
tot de zomer les krijgen van juf 
Adriana (Pippel). Zij zag zich later 
uitgebreider aan u voorstellen. 
Op dinsdagmiddag zal juf Gerda 
de lessen voor groep 3 gaan 
verzorgen. Op deze wijze kunnen 
we op een structurele en goede 
manier vorm blijven geven aan 
goed en Bijbelgetrouw 
onderwijs. We zijn hier zeer 
dankbaar voor.  

 

Liederen 
 
 

• In de periode voor 
Pasen zullen in alle 
klassen de liederen van 
de Paasviering gezongen 
worden. 

• God houdt van de hele 
wereld (Opw. Kids) 
  

 

Paasviering 
Hosanna, 
hosanna, 
riepen de 
mensen 
toen Jezus 
Jeruzalem 

binnenreed. Op woensdag 13 
april zullen we met de hele 
school van en met elkaar horen 
over de lijdensweg en de 
opstanding van Jezus. Dit zullen 
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we doen tijdens een 
gezamenlijke viering, o.a. door 
middel van (voorlees)teksten en 
liederen. Ook zullen we creatief 
bezig zijn rondom de opstanding 
van Jezus. Hij leeft! Hij is 
opgestaan! Wat een bijzonder 
nieuws! Dit mogen we op school 
(en ook thuis) met elkaar 

gedenken.   
Op deze dag hanteren we de 
gewone schooltijden en zullen 
alle kinderen om 12.30 uur uit 
zijn, waarna voor hen het 
Paasweekend begint. Als team 
zullen wij, zoals aangegeven, 
donderdag 14 april een 
gezamenlijke studiedag houden. 
Uiteraard wensen wij u allen 
samen met de kinderen te zijner 
tijd ook als gezin gezegende en 
inspirerende paasdagen toe! 
 

Geboorte 

Via deze weg willen wij de 
familie Ouburg van harte 
feliciteren met de geboorte van 
hun dochter en zusje Tamar. Wij 
wensen hen Godsnabijheid en 
vreugde in de weg die ze vanaf 
nu met zijn vijven mogen gaan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BC 

  

In de nieuwsbrief van de oktober 
vorig jaar had ik geschreven over 
het werk van de 
Bestuurscommissie van De 
Schakel. De Bestuurscommissie is 
in het leven geroepen om de 

identiteit van de Schakel te 
borgen. Als onderdeel hiervan 
wonen de leden van de 
Bestuurscommissie twee keer 
per jaar de dagopening van een 
aantal groepen bij. De 
dagopening is een moment aan 
het begin van de dag waar het 
even niet gaat om het leren maar 
om te luisteren naar verhalen uit 
de Bijbel, samen te zingen en 
samen te bidden. Door de 
dagopening bij te wonen krijgt 
de Bestuurscommissie een beter 
beeld van hoe de leerkrachten 
invulling aan de identiteit van De 
Schakel geven.  
 

Als Bestuurscommissie hebben 
we inmiddels tientallen 
bezoeken afgelegd en het is altijd 
een plezier om dit te mogen 
doen. Het is bijzonder om te zien 
hoe iedere leerkracht invulling 
geeft aan de dagopening. De een 
gebruikt een instrument zoals 
een gitaar of fluit, de ander 
maakt gebruik van een filmpje. 
Maar altijd gebeurt dit op een 
eerbiedige en respectvolle 
manier en is er veel ruimte voor 
eigen inbreng van de kinderen. 
 

Heeft u een vraag op het gebied 
van de identiteit van onze school 
of wilt u meer weten over het 
werk van de Bestuurscommissie? 
Aarzel niet om contact met ons 
op te nemen. Dit kan via email 
adres bc@cbsschakel.nl maar u 
kunt ons graag ook persoonlijk 
aanspreken op het schoolplein. 
 

Bestuurscommissie  CBS De 
Schakel bestaat uit: 
Maartje Verheul 
Caroline van Hemert 
Remy Robaard 
Wim Blom (secretaris) 
Richard van Mersbergen 
(voorzitter) 

 

MR 
  

Binnen CBS De Schakel is een MR 
(medezeggenschapsraad), waarin 
zowel ouders als personeel 
inspraak hebben.  
De MR bestaat uit een 
oudergeleding en een 
personeelsgeleding. In de 
oudergeleding zitten Guido van 
Veldhoven (voorzitter) en John 

Kant (secretaris). In de 
personeelsgeleding zitten Sandra 
Verhaar en Janneke van der 
Neut. Veelal is Ingeborg van 
Reenen aanwezig bij de 
vergaderingen om toelichting te 
geven bij de vergaderpunten, 
maar zij is niet stemgerechtigd in 
de MR. 
De MR is veelal toekomstgericht 
bezig met het beleid en de 
toekomst van de school en de 
kinderen. We zijn met z’n allen 
constructief bezig om een zo 
goed mogelijke invulling te geven 
aan allerlei zaken die op de 
school spelen, zoals formatie, 
jaarrooster, jaarplan, maar ook 
het continurooster zoals dit 
enige tijd geleden is ingevoerd. 
De MR is enerzijds wettelijk 
verplicht, maar anderzijds 
gelukkig goed en prettig geregeld 
binnen De Schakel. Heb je vragen 
over de MR, neem dan contact 
op met de MR. 

 

Hartelijke groet, 
Guido, John, Sandra en Janneke 

 

Verduurzaming 
 

De afgelopen periode is er door 
een aantal technische 
specialisten hard gewerkt binnen 
de school. Inmiddels zijn we in 
het bezit van werkende 
warmwaterpompen. Ook zijn in 
de meeste ruimtes alle 
luchtventilatiesystemen 
aangebracht. Tevens zal er een 
nieuwe 80 L warmwaterketel 
aangebracht worden en alle 
lokalen voorzien worden van 
nieuwe plafonds. U leest het al 
een hele onderneming, waarin 
we de rol van onze onmisbare 
hulp Karin zeker niet mogen 
onderschatten. Complimenten 
voor het op schoonmaakgebied 
doorheen loodsen van deze 
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pittige periode! Dankjewel 
hiervoor! In de junivakantie 
zullen alle plafonds vervangen 
worden. Op zaterdag 11 juni 
willen we met een groep ouders 
de school weer schoon en 
klaarmaken voor de start op 
maandag 14 juni. Komt u ons 
ook van 8.30-12.30 uur helpen? 
Opgeven kunt u zich via Parro of 
bij juf Ingeborg.  
 

Route 8 eindtoets 
  

Op 
woens-
dag 20 
april en 
donder-
dag 21 

april 2022 staat de eindtoets van 
groep 8 ingeroosterd. Een aantal 
jaren geleden hebben wij als 
Schakel de overstap gemaakt van 
de Cito eindtoets naar Route 8. 
Dit vanwege de aanzienlijk 
kortere afname duur en de zowel 
digitale- als adaptieve wijze van 
toetsen. 
Het schooladvies 
Onze school geeft al jaren het 
schooladvies vóór de toets aan 
uw kind. De eindtoets ROUTE 8 is 
een digitale, adaptieve toets die 
het taal- en rekenniveau van uw 
kind meet. Het wordt door ons 
gezien als extra onafhankelijk 
meetmoment wat wij mee 
kunnen nemen in onze analyses 
om goed en Bijbelgetrouw 
onderwijs te kunnen blijven 
bieden aan de kinderen van onze 
school. 
Adaptief 
Adaptief betekent dat de toets 
zich aanpast aan het niveau van 
uw kind. Ieder kind doorloopt op 
deze manier een eigen route 
door de toets en maakt dus een 
unieke toets. Zo krijgt uw kind 
nooit teveel te moeilijke of juist 
te makkelijke vragen, maar 
wordt hij/zij wel altijd 
uitgedaagd tot de bovengrens 
van zijn of haar kunnen. Dit 
werkt prettig voor uw kind en zo 
min mogelijk belastend. 
Daarnaast past dit geheel in onze 
onderwijsvisie. 
Wij wensen de kinderen van 
groep 8 deze dagen toe, dat zij 

zich ook op deze momenten 
gedragen mogen voelen door 
Zijn liefdevolle nabijheid. Dat zij 
innerlijke rust en geloof in hun 
eigen kunnen mogen vinden. 
Want op onze schooldeuren 
staat tenslotte niet voor niets 
geschreven: Op onze school 
zitten alleen unieke (en zeer 
kostbare) kinderen! 

 

Schoolkorfbal 
 

Op zaterdag 25 juni 
wordt er een 
schoolkorfbaltoernooi 
georganiseerd bij 

C.K.V. Animo. Wie doet er mee? 
Voor meer info zie de uitnodiging 
in de bijlage.  
Hartelijke groet,  
Helene Cerff en Monique 
Schelling 
 

IPC 
Groep 7/8 heeft het vorig IPC 
thema ‘Nederland wordt 
Nederland’ afgesloten aan de 
hand van een zelfgemaakte rap 
en videoclip. Dit is gebeurd 
onder leiding van Oogpunt 
Spraakwater. Via onderstaande 
link kunt u hiervan meegenieten. 
https://youtu.be/XOvVVJ-pPbs 
 

Zoals de activiteitenkalender al 
aangeeft, bent u woensdag 20 
april tussen 18.00 uur-19.30 uur 
allen van harte welkom binnen 
de school. Samen met u en de 
kinderen willen wij graag het 
lopende IPC thema gezamenlijk 
afsluiten. Hoe mooi is het dat uw 
eigen kind u mag vertellen over 
wat hij/zij de afgelopen periode 
heeft gedaan! Wij vinden het als 
team bijzonder dat dit weer 
mogelijk is. Weet dat wij uitzien 
naar uw komst! 

 

Gevonden voorwerpen 

Er zijn heel 
wat spullen in 
de gevonden 
voorwerpen 

kast die hun oude vertrouwde 
eigenaar zoeken. U kunt deze 
witte vier vakken kast in de 
entree van de midden- 
bovenbouw ingang vinden. Mist 
u doppers, jassen, 

broodtrommels, gymbroekjes, 
e.d.? Voelt u zich dan vrij om na 
schooltijd een blik in de lades 
van dit kastje te werpen. 
 
 

Kanjer 
  

Omgaan met gedoe… 

Ondanks alle Kanjerlessen en het 
veilige pedagogische klassen- en 
schoolklimaat gaat het ook wel 
eens een keertje mis. De 
Kanjertraining heeft posters 
ontwikkeld om kinderen te leren 
omgaan met ‘gedoe’. Zodoende 
leren ze spelenderwijs en stap 
voor stap om narigheid het 
hoofd te bieden.   
Juist vrienden kunnen elkaar 
helpen om zowel een Kanjer te 
zijn als te blijven.   
 

Technische hulp gezocht 
Al jaren 
verzorgen 2 
vaders 
(Bram en 
Erik)  trouw 

tijdens de slotdag en de 
musicalavond het geluid en het 
licht. Ook tijdens de generale 
repetitie staan deze mannen 
voor ons paraat. Hierdoor 
worden de kinderen extra in het 
zonnetje gezet en is eenieder 
goed te verstaan. Twee 
onmisbare aspecten die deze 
avonden optimaal versterken.  
Nu zijn de jongste dochters van 
deze twee heren inmiddels in de 
bovenbouw beland. Wij zijn dus 
op zoek naar 2 nieuwe technici 
die de plaats van Erik Schelling 
kunnen innemen. 
Bram zal ook aankomend jaar 
nog beschikbaar zijn om jullie in 
te werken en jullie wegwijs te 
maken in het materiaal van 
school. Kortom heeft u 
technische ervaring of interesse, 
op het gebied van licht en geluid 
dan zijn we op zoek naar U! 

https://youtu.be/XOvVVJ-pPbs
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Schroom niet en meld u aan! U 
kunt hiervoor contact opnemen 
met Bram de Fockert of Ingeborg 
van Reenen (06-48632342). 
 

Sponsorloop /Koningsspelen 
 

Op vrijdag 22 
april is het zo 
ver: de 
Koningsspelen! 
Een vrolijke en 

gezellige dag voor alle kinderen 
van ‘de Schakel’. We beginnen 
de dag met een gezond en 
feestelijk Koningsontbijt.  Daarna 
spelen we spelletjes op het plein 
en zetten we ons voor de volle 
100 % in voor de sponsorloop die 
wij eens in de 2 jaar houden. De 
opbrengst is altijd voor de helft 
voor een goed doel buiten de 
school. De andere helft is voor 
een doel binnen de school, wat 
we anders niet zouden kunnen 
realiseren. We lopen dit jaar voor 
stichting Sparrow en voor 
materialen voor onze IPC 
thema’s. Stichting Sparrow helpt 
kinderen op de Filipijnen met 
medische hulp, onderwijs en 
voedsel. Wij gaan, passend bij 
het thema eten en drinken, ons 
inzetten om geld in te zamelen 
voor voedselpakketten. Voor het 
IPC materiaal kunt u denken aan 
de aanschaf van een globe, 
uitbreiding van onze handvaar-
digheidskast, etc.  Wij hebben er 
al ontzettend zin in!  
 

Spelend leren 
Op vrijdag 25 
februari hebben 
wij met de onder-
bouwcollega’s en 
directie een 
studieochtend 

gehad onder leiding van Bianca 
Antonissen (bekend van 
jufbianca.nl).  
Met elkaar hebben we o.a. 
opnieuw gekeken naar wat voor 
hoeken we nu hebben in onze 
klassen, welke hoeken we 
zouden willen en hoe we de 
hoeken kunnen verbeteren. 
Naast de vrij standaard hoeken 
zoals een huishoek, bouwhoek of 
rekenhoek kun je bijvoorbeeld 
ook denken aan een danshoek, 

timmerhoek of juist iets heel 
anders. De ‘zwembadhoek’ die 
wij laatst in groep 0/1 hadden 
vond Bianca erg origineel, dus 
die is inmiddels toegevoegd aan 
haar lijstje met originele hoeken.  
Door nog kritischer te kijken naar 
welke hoeken wij kiezen en hoe 
wij de hoeken inrichten, zullen 
de kinderen er rijker in kunnen 
spelen en leren. Zo is er ter 
sprake gekomen dat te veel 
materiaal in de hoek soms kan 
leiden tot minder spel, hoe we 
de kinderen nog beter kunnen 
begeleiden in hun spel en hoe we 
ze in de hoeken spelenderwijs 
kunnen laten leren. Hierbij is het 
observeren en betrekken van de 
kinderen van groot belang.  
Tijdens deze ochtend zijn wij 
weer extra geïnspireerd geraakt 
om met onze hoeken aan de slag 
te blijven gaan. Misschien heeft 
u het al van de kinderen gehoord 
dat we diverse hoeken veran-
derd hebben. De hoeken in onze 
groepen zullen in ontwikkeling 
blijven. We willen deze namelijk 
blijven aanpassen aan de behoef-
tes van kinderen en blijven kijken 
hoe we hen spelenderwijs kun-
nen blijven uitdagen en prikkelen 
om nieuwe dingen te leren. 
Kortom: het was een 
waardevolle, inspirerende 
ochtend.    

 

Groot Dictee West-Betuwe 
Al een groot aantal jaren 
organiseert de Rotaryclub 
Geldermalsen voor kinderen uit 
de groepen 7 en 8 het “Groot 
Geldermalsens Dictee”. Vanwege 
de gemeentelijke herindeling is 
deze naam gewijzigd in “Groot 
Dictee West-Betuwe”. In 2020 
moest het dictee, vanwege de 
Coronacrisis, helaas op het 
allerlaatste moment worden 
afgelast. Ook in het afgelopen 
voorjaar kon er geen dictee 
worden georganiseerd. Dit jaar 
kon de Rotaryclub het dictee wel 
weer laten plaatsvinden. De 
Burgemeester van de gemeente 
West Betuwe, Servaas Stoop, 
droeg het dictee voor de 
voorrondes via een filmpje voor. 
De tekst van dat dictee werd 

door de Rotaryclub vervaardigd 
en had “actualiteitswaarde”. 
Danika, Joas en Dorothea 
hebben, namens school, hierna 
deelgenomen aan de finale van 
het Groot Dictee West-Betuwe. 
Er werden negen ontzettend 
lange zinnen gedicteerd, maar de 
kinderen hebben zich er kranig 
doorheen geslagen. Een 
voorbeeld van de kortste zin uit 
het dictee dat in het teken stond 
van de Corona uitbraak: Soms 
sluit een cappuccino drinkende 
ouder aan die nieuwsgierig en 
geïnteresseerd meekijkt. Naast 
een gezellige middag zijn er ook 
nog 2 leerlingen in de prijzen 
gevallen. Met de tweede plaats 
won Joas een tablet. Danika 
heeft een mooie JBL speaker in 
de wacht gesleept met haar 
vijfde plaats. Knap hoor! 

 

Muziek 
 Muzieklessen 
hebben een vaste 
plek binnen ons 
onderwijsprogramm

a. Onderwijs aan hart, hoofd en 
handen krijgt ook op deze wijze 
vorm. De afgelopen periode 
hebben wij 30 nieuwe ritmesets 
aangeschaft. Op deze wijze kan 
een hele klas ook aan de slag zijn 
met het thema ritme met behulp 
van deze houten ritmestokken.  

 

Musicalavond 
De musicalavond van groep 7/8 
is, door omstandigheden, 
verplaatst van dinsdag 5 juli naar 
maandag 4 juli. Aangezien alle 
ouders van o.a. groep 7 en 8 ook 
van harte welkom zijn, is het zeer 
belangrijk dat u deze nieuwe 
datum op deze wijze in uw 
agenda kunt noteren. U blijft op 
deze datum van harte welkom 
op dezelfde locatie in het 
dorpshuis in Meteren. Uiteraard 
volgt later dit jaar een officiële 
uitnodiging voor deze speciale 
avond. 
 

Wonderlijk Gemaakt 
In april worden er binnen alle 

groepen lessen 
seksuele 
vorming 
gegeven. 
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Lichamelijke veranderingen, 
normen en waarden, 
weerbaarheid en seksualiteit in 
onze maatschappij: Wonderlijk 
Gemaakt leert kinderen op een 
goede manier om te gaan met 
seksualiteit. Met de Bijbel als 
vertrekpunt en verwondering 
richting de Schepper en richting 
elkaar. 
 

Laatste schooldag 
Op dit moment hebben wij als 
school nog geen gebruik hoeven 
te maken van het calamiteiten 
verlof. Als dit zo blijft zal, zoals 
vermeld, donderdag 7 juli de 
laatste schooldag van de 
kinderen zijn. Op deze dag zullen 
wij te zijner tijd samen met de 
kinderen o.l.v. juf Valerie de 
jaarsluiting met elkaar houden. 
Als team zullen wij t.z.t. 
vrijdagmorgen 8 juli nog in 
school te vinden zijn.   
 

Komende activiteiten 
 
  

13-4 Paasviering  

14-4 Studiedag-> kinderen 
vrij 

15-4 
t/m 
18 -4 

Paasweekend 
kinderen vrij 

20-4 Projectafsluiting met 
ouders18.00 uur -
19.30 uur  

22-4 Koningsspelen 
+Koningsspelen 
ontbijt + Sponsorloop 

25-4 Start meivakantie 

  

4-7 Musicalavond groep 
7/8 i.p.v. 5 juli. 

 

 


