Februari 2020

Maandbrief
Verjaardagen

Nieuws uit het team

1 Xander van der Leede gr7

Allereerst willen wij u bedanken
voor de geweldige opkomst voor
de ouder-kind lessen van de
Kanjermethode op de open dag.
Tevens ook voor de positieve
feedback op de invulling van de
kijkmorgen op deze wijze. Wij
kijken terug op een zeer fijne
ochtend.

6 Minke de Bruin

gr6

13 Philip Massyn

gr1

16 Isabella Schelling

gr8

22 Abigail Slob

gr2
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gr1

24 Thijmen Verheul

gr3

Intro…

Nieuwe leerlingen
Via deze weg heten
wij Baran Mollai
(groep 1), Ruben
Ouburg (groep 0)
en Siem van der Koppel (groep 0)
van harte welkom en wensen
hen een hele goede start toe
binnen hun groep. We zien er
naar uit om samen met hen een
hele
plezierige,
leerzame
schoolperiode op De Schakel te
mogen bewandelen!

Zoals al in Parro aangegeven
heeft de inspectie ons afgelopen
maandag uitgebreid bezocht en
mogen wij zeer dankbaar zijn
voor de waardering die er door
hen is uitgesproken. Op alle
onderzochte gebieden mochten
wij een waardering goed
ontvangen. Wij zijn hier zeer
dankbaar voor. Het advies wat
meegegeven werd, is dat wij ons
hart moesten blijven volgen bij
de invulling die wij geven aan het
onderwijs aan hoofd en handen
binnen De schakel. Ook hiervoor
dank voor al het meeleven vanuit
u als ouder, dit gaf ons als team
een zeer warm gevoel!
Tot de voorjaarsvakantie zullen
juf Janneke en juf Elsa i.v.m.
ziektevervanging op de huidige
werkdagen binnen groep 0/1
werkzaam zijn. Zodra er meer
duidelijk
is
over
de
werkverdeling voor de periode
van de voorjaarsvakantie tot aan
de zomervakantie zullen wij dit
uiteraard direct aan u bekend
maken.
Juf Lisa heeft vandaag invulling
gegeven aan haar laatste
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werkdag voor haar zwangerschapsverlof. We zijn zeer
dankbaar
dat zij op
zo een
goede
wijze
tijdens haar zwangerschap in
staat bleef om handen en voeten
te geven aan het werken binnen
onze school. Wij wensen haar
een hele fijne verlofperiode en
Gods nabijheid voor haar en haar
gezin in deze verwachtingsvolle
tijd.
In de afgelopen periode hebben
wij als team nascholing gevolgd
op de volgende gebieden:
-onderwijs aan meer- en
hoogbegaafde leerlingen door
prof. Tessa Kieboom
-De invloed van communicatie
door Gerda Wassink-Harrewijn

Voor schooltijd….
Als team hebben wij opgemerkt
dat
veel
kinderen
voor
schooltijd hun
tas
binnen
komen brengen.
Dit is niet de bedoeling. De
ouders en kinderen van groep 1
en 2 zijn voor schooltijd van
harte welkom. Alle andere
kinderen kunnen hun tas
overdekt buiten onder het grote

raam neerzetten en erna lekker
op het plein spelen.

Liederen
•

•

•

Here, maak mij Uw
wegen
bekend
(Opwekking Kids)
Als God, mijn God maar
voor mij is (gezang
466:1)
Wereldplan (Make some
noise kids)

Kanjermethode
In de bijlage
treft u infodoebladen die u
met uw zoon of
dochter
thuis
aan de orde kunt
stellen.
Zodoende
heeft
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
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 1-2 INFO_DORPJE 4
Groep 3-4 INFO_VOGEL 4
Groep 5-6 INFO_ZWERVER 4
Groep 7-8 INFO_KWB 4
De info-doebladen zijn bedoeld
om in de thuissituatie mee aan
de slag te gaan en hoeven niet
op school te worden ingeleverd.

Heel
veel
toegewenst!

Kanjerplezier

Rapportenavonden
Op 7 februari zullen de kinderen
van groep 2 t/m 8 weer hun
eerste rapport mee naar huis
krijgen. Op 11 februari en 13
februari gaan we graag met alle
ouders van groep 1 t/m 6 in
gesprek. Voor groep 4 en 7/8 is
er sprake van andere data, i.v.m.
eigen nascholingsverplichtingen
van deze collega’s. Hier bent u al
over geïnformeerd. Via PARRO
kunnen ouders met meerdere
kinderen op de Schakel zich
vanaf 3 februari vanaf 20.00 uur
inschrijven. Ouders met één kind
op De Schakel kunnen dit op
dinsdag 4 feb. vanaf 20.00 uur
doen.
U
bent
zelf
verantwoordelijk
voor
de
inschrijving via Parro op één van
deze avonden binnen de
aangegeven en beschikbare
tijden. Mocht u zich niet uiterlijk
donderdag 6 februari hebben
ingeschreven,
zullen
de
leerkrachten u indelen. Alvast
hartelijk
dank
voor
uw
medewerking hierin.

zijn we, voornamelijk vanwege
het geloofsonderwijs, van een
andere school overgestapt naar
De Schakel. Ontzettend mooi te
zien en ervaren hoe De Schakel
God
heel
bewust
overal
doorheen weeft. Ik bid en hoop
dat onze kinderen God mogen
(leren) kennen en aannemen als
hun Heer. Daarom ervaar ik het
als een heel waardevolle taak na
te mogen denken hoe het
uitdragen van Gods Woord en
liefde vorm te geven binnen De
Schakel en zo ook gericht te
blijven op de identiteit van de
school. Over de vraag of ik wilde
toetreden
tot
de
bestuurscommissie heb ik dus
niet lang hoeven nadenken. Ik
heb er veel zin in!
Mocht je eens vragen of
opmerkingen hebben, benader
me dan gerust!
Hartelijke groet, Maartje Verheul

Kledingbeurs

Mad Science
In februari hebben alle kinderen
uit groep 3 t/m 8
een Mad Science
techniekpresentat
ie gekregen. In
maart start het
naschools techniekaanbod Mad
Science voor de 17 kinderen uit
groep 3 t/m 6 die zich hiervoor
op hebben gegeven.
Zij kunnen dan dus van start.
Alle ouders hebben inmiddels
een bevestiging van deelname
ontvangen. We wensen alle
kinderen veel plezier op deze
momenten!

Bestuurscommissie
Hallo allemaal,
Sinds januari ben ik toegetreden
tot de bestuurscommissie van de
school, dus leuk dat ik me via
deze weg kort kan voor te
stellen.
Ik ben Maartje Verheul, moeder
van Thijmen uit groep 3 en
Jasmijn uit groep 1. Vorig jaar
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De Kleding- en Speelgoedbeurs
komt er weer aan. Uiteraard kunt
u al uw kinderkleding en
speelgoed verkopen. Wilt u ook
deze keer mee doen, dan kunt u
een verkoopnummer aanvragen.
Als u al eerder hebt meegedaan
dan kunt u uw nummer weer
activeren. Voor meer informatie
of een verkoopnummer kunt u
terecht
bij
kledingbeursmeteren@hetnet.nl
Wij hebben ook mensen nodig
die ons willen helpen. Er zijn veel
verschillende dingen waar u ons
mee kunt helpen! Vele handen
maken licht werk! Voor / tijdens
en/of na afloop van de beurs.
Het gaat om vrijdagmiddag en/of
avond
20
maart
en
zaterdagochtend en/of middag
21 maart 2020. Ook wanneer u
maar een paar uurtjes tijd heeft
bent u meer dan welkom!! We
vragen dit nu, zodat u ruimte
kunt vrij kunt houden in uw

agenda. U kunt zich opgeven bij
één
van
de
oudercommissieleden
of
via
kledingbeursmeteren@hetnet.nl.
U kunt ook een berichtje sturen
naar 06-13628114.
U bent
onmisbaar om alles te doen
laten slagen! De opbrengst van
de kledingbeurs komt ten goede
van onze en uw kinderen. Als u
nog kleding heeft die u weg wilt
doen maar u wilt het niet
zelf verkopen, dan mag u het ook
vrijdagmorgen 20 maart bij ons
inleveren,
zodat
wij
het
verkopen. De opbrengst is dan
100% voor de kinderen van onze
school. U kunt daarnaast
natuurlijk allemaal op zaterdag
21 maart 2020 van 8.30 uur tot
11.30 uur de kledingbeurs
komen bezoeken.

Hartelijke groet namens
De oudercommissie.

de:

te ongezond te laten
zijn. Hartelijk dank
voor uw bijdrage in
dit alles!

Fruitdagen
Een kleine reminder aan allen
dat we de afspraak hebben om
extra fris en fruitig te zijn op
woensdag, donderdag en vrijdag
binnen De Schakel. Dit zijn
namelijk de dagen, waarop we
hebben afgesproken dat alle
kinderen fruit of groente mee
naar school nemen voor in de
kleine pauze.
Ook willen we u herinneren aan
ons ‘gezond trakteren’ beleid.
Het zou bij het bedenken van
een traktatie voor uw kind heel
fijn zijn als u ook de komende
tijd, rekening wilt houden met
ons advies om de traktatie niet
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Komende activiteiten
3-2
7-2
11-2
13-2
vrijdagen

21-3

Maandopening
Rapport mee naar
huis
Rapportageavonden
Rapportageavonden
Ateliermiddagen
Groep 5 t/m 8
Kledingbeurs

Bijlage
-info&doebladen Kanjermethode
-Logopedie

