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Schakel. Wij wensen hem een
hele goede start toe binnen zijn
groep, waarin hij snel zijn 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

God ik vraag U, kom in onze
kring. Wees er bij, wanneer ik bid
en zing. Ik met mijn en U met uw
verhaal, Verteld in mensentaal.

Nieuwe leerling
Via deze weg heten
wij Olivier Speijer
(groep 1) van harte
welkom op De

Wij
staan
ondanks
alle
onzekerheden en eventuele
zorgen, maandag met open
armen en een open hart klaar
om jullie te verwelkomen! Of dit
nu voor ‘klein’ in school is of voor
‘groot’ op het plein om naar jullie
achter het hek te zwaaien!

Onderwijs

Intro…

----8 feb 2020 --Welkom, welkom, welkom
allemaal! Ik met mijn en jij met
jouw verhaal. Lachen, huilen,
vrolijkheid en pijn. Alles mag er
zijn!

gaat over! Heb lief en houd
moed!

Voel jij het ook? Het schuurt en
doet pijn. Zoveel gezinnen, zo
zwaar. Nee, ik klaag niet. Maar
zie de moeite, de strijd. En hoop:
het einde is inzicht!
Lieve, ouders, jullie doen het
geweldig! Je doet alles wat je
kunt en wij zijn blij met jullie!
Wat jullie doen om ‘onze
kinderen’ te helpen is Super!
Dappere kinderen, wat werken
jullie hard! En wat is het stom,
dat we sommige dingen echt nog
niet kunnen, zoals knuffelen.
Maar eens wordt het lente, het
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Binnen De Schakel geloven we
dat het een groot goed is als je
levenslang wil blijven leren. De
wil om te blijven leren geldt in
onze ogen dus voor groot en
klein. Binnen onze school en de
stichting bezinnen wij ons, met
alle geldingen, op het onderwijs
voor de 21ste eeuw. Voor De
Schakel is de invoering van IPC
hier een onderdeel van. Het door
een bestuurslid geïntroduceerde
Zuid-Afrikaanse woord voor
‘duurzaamheid’->
‘volhoudbaarheid’, geeft hier
voor mij doeltreffend de essentie
aan.
‘Volhoudbaarheid’ dat
betreft wellicht zowel de mens,
als de planeet, als de economie
en dus ook de vorming van jonge
mensen! Als team lezen wij op
dit moment allen o.a. het
inspirerende boek van Kris van
den Branden over dit thema.
Over een leven lang leren
gesproken…. wat zijn wij
dankbaar met meester Marvin
en juf Nienke binnen onze
school. Zoals u weet stomen zij
zich op de CHE klaar voor ons

prachtige
vak.
I.v.m.
de
omstandigheden hebben we er
voor gekozen, dat zij beide hun
stage binnen hun huidige groep
tot aan de voorjaarsvakantie
afmaken. Daarna zal meester
Marvin een plekje binnen groep
8 krijgen en juf Nienke binnen
groep 1/2. In groep 4/5 zal juf
Josianne met haar eindstage
starten als onderwijsassistent.
Deze stageperiode zal tot aan de
zomervakantie lopen. Het is haar
planning om daarna verder te
gaan met de PABO. Kostbaar om
jonge mensen warm te zien
worden/zijn voor het onderwijs!
Ook Josianne heten we uiteraard
van harte welkom! We wensen
haar een leerzame en plezierige
stagetijd in ons midden.

Liederen
•
•
•

Laat heel de wereld het
zien (Opw. 276)
Ik kom bij u!
Hosanna, Hosanna (Jan
Visser)

Plein

Naar uitkijken geeft positieve
energie! Daar staan ze dan,
samen te stralen
... wachtend
op de kinderen. #Nieuwe
basketbalpalen # ! Ook is er in
de afgelopen periode een nieuw
fiets&
containerschuurtje
geplaatst op het plein. Op deze
wijze kunnen wij al het materiaal
weer op goede wijze huisvesten.

Onderbouw
Voor
de
onderbouwkin
-deren is er in
de afgelopen
periode
ook
nieuw materiaal binnengekomen. In het
speellokaal zijn de houten
banken vervangen door nieuwe.
Dit
was
dan
ook
zeer
noodzakelijk. Aangezien spel

centraal staat in het komen tot
leren, is er ook kritisch gekeken
naar het buitenspelmateriaal. Er
zijn nieuwe paardentouwen
besteld en het rijdbare materiaal
is uitgebreid. We hopen dat alle
kinderen er veel speelplezier aan
mogen gaan ervaren.

Rapportageavonden
Wij hebben als team besloten
om, door de huidige situatie, de
rapportenavonden en uitgifte
van rapporten naar na de
voorjaarsvakantie te verschuiven. Wij zullen op 15 maart alle
leerlingen van onze school een
rapport meegeven. Hierin zullen
we met u, indien mogelijk, de
methodecijfers, een stuk over de
ontwikkeling van uw kind
rondom IPC, een persoonlijk
woord en de recente Citotoetsen delen. Maandagavond
15 maart en donderdagavond 18
maart zijn alle ouders van de
kinderen uit groep 1 t/m 7 van
harte
welkom
voor
een
rapportagegesprek. Of dit via
teams of ‘live’ zal plaatsvinden
hoort u t.z.t. nog van ons. U zult
ook bericht van ons ontvangen,
zodra u zich hiervoor via Parro
kunt inschrijven. Hiermee komen
de geplande oudergesprekken
van midden februari voor groep
1 t/m 7 te vervallen. Op
donderdag 11 februari en
maandag 15 februari blijven alle
ouders van groep 8, echter wel
welkom voor een oudergesprek
en het doorspreken van de
onderwijskundige rapporten. Die
zullen in maart naar de
vervolgscholen van de kinderen
opgestuurd
worden.
Ook
hiervoor geldt dat u van ons een
bericht zult ontvangen, zodra u
zich hiervoor via Parro kunt
inschrijven. Voor de kinderen van
groep 8 zullen er dus geen
oudergesprekken
in
maart
plaatsvinden. Ruimte om vragen
aan de leerkracht te stellen over
het rapport, blijft er uiteraard
ook voor deze groep altijd. Wij
hopen u door middel van dit
bericht proactief duidelijkheid
gegeven te hebben, over de
wijze waarop wij in deze
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bijzondere
omstandigheden
zullen omgaan met het eerste
rapport van uw kind in schooljaar
2020/2021. Mocht u nog vragen
hebben, schroom dan niet om
contact met ons te zoeken.

Lezen?!?
Lezen zorgt ervoor dat kinderen
leren informatie te verwerken.
Dit is nodig om in het dagelijks
leven te kunnen functioneren.
Overal om ons heen wordt
geschreven tekst gebruikt om
ons als mens te benaderen. Denk
aan reclameborden, instructie
voor het bereiden van een
maaltijd, contracten, etc. Ook
zorgt het kunnen lezen ervoor
dat de kinderen boeken kunnen
lezen en zich kunnen verliezen in
een verhaal. Dit is goed voor hun
sociaal-emotionele ontwikkeling
en zorgt ervoor dat ze hun
interesses verder kunnen
ontwikkelen. Het is belangrijk dat
kinderen plezier krijgen en/of
houden in het lezen, zodat ze
intrinsieke motivatie hebben
/krijgen om veel te lezen en
uiteindelijk hiermee ook hun
leesvaardigheid verbeteren. Het
stimuleren van de leesontwikkeling kan op meerdere
manieren, bijvoorbeeld door het
samen lezen van een boek voor
het slapen gaan. Wat doet u als
ouder om het lezen blijvend te
stimuleren thuis? Heeft u leuke
ideeën, deel ze gerust met
elkaar. Juist in deze tijd is het
ondersteunen van elkaar van
extra belang!
In de bijlage treft u informatie
over projecten die georganiseerd
zijn voor deze periode voor thuis
door de bibliotheek op school.

Mediawijsheid
In deze afgelopen tijd is uw kind
veel in aanmerking gekomen met
digitaal onderwijs. De digitale
wereld is
er één vol
schatten,
maar kan
ook
vol
gevaren zitten. Het is goed om te
weten dat wij binnen school een
externe
Lees&Media
coach

hebben (Adrie Vroon) die
jaarlijks
met
regelmaat
gastlessen binnen de groepen
verzorgt. Uiteraard afgestemd op
de leeftijd van de kinderen.

keuze u niet in de weg, om met
regelmaat te voet met uw
kind(eren), de schoonheid van
uw woongebied te mogen
(her)ontdekken.

Avondvierdaagse

Meubilair

Wij
hebben,
via Ina
Oudejans
(Coördinator Avo
ndvierdaagse, Gelder-malsen),
afgelopen week te horen
gekregen dat ze ook dit jaar weer
de A4D noodge-dwongen
moeten cancelen.
Ze hebben als vereniging alle
tochten tot de zomer stilgelegd
en hopen in het najaar weer alles
op te mogen starten. Uiteraard
staat deze noodgedwongen

Zoals eerder aangegeven, zijn wij
in een uitvoerige zoektocht op
zoek gegaan naar nieuw
meubilair. Hierin hebben we ook
de mening van experts, zoals een
kinderfysiotherapeut betrokken.
De kogel is door de kerk. De
firma Eromes Marco zal in de
meivakantie nieuwe leerlingsets,
leerkrachtbureaus, instructietafels & krukken leveren en de
hal voorzien van nieuwe zit- en
werkplekken. De leerlingtafels
zijn op één hoogte en de
leerlingstoel kan uitgebreid
aangepast worden aan de lengte
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en breedte van het kind. Hierin is
ook gedacht aan sta
werkplekken. Het oude
leerlingmeubilair zal een nieuwe
plekje vinden via Stichting
Malawi Schools and Hospitals.
Op vrijdag 30 april zullen deze
opgehaald gaan worden. We zijn
dankbaar en verheugd dat dit
allemaal mogelijk is. Uiteraard
zullen we u mee laten genieten
van al het moois, als het zover is.

Komende activiteiten
8-2

Start fysiek onderwijs

Bijlage
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