Februari 2019

Maandbrief
Verjaardagen
Datum
1
6
16
19
24

Naam
Xander
Minke
Isabella
Mathijs
Thijmen

Groep
6
5
7
8
2

Intro…

Nieuwe leerling
Via deze weg heten wij Jailey de
Bruin van harte welkom op De
Schakel. Wij wensen haar een
hele goede start toe en een hele
plezierige, leerzame schoolperiode!

Nieuws uit het team
Afgelopen vrijdag hebben we van
en met elkaar mogen leren op
onze twee studiedag van dit
schooljaar. Op deze ochtend
hebben wij onder begeleiding
van een externe deskundige met
groep 3 t/m 8 de vervolgstap
mogen zetten in de instructie
tools (EDI) die je als leerkracht
allemaal in je gereedschapskoffer
hebt zitten en kunt inzetten. De
leerkracht is tijdens de instructie
van wezenlijk belang en kan

hierin het verschil maken! Groep
0 t/m 2 is verder aan de slag
gegaan met het spelend leren
(OGO) binnen ons wijze van
thematisch werken. In het
middagprogramma stonden o.a.
het komende schoolplan, de
kanjermethode, de visie en
methodekeuze rondom ons
zaakvakkenonderwijs en het
vervangen van de leesmethode
centraal. Als Schakel vinden we
het belangrijk om ons als
leerkrachten
te
blijven
ontwikkelen als professional. Van
delen wordt je rijker en samen
leren we meer. Dit geldt in onze
ogen voor klein en groot.
Daarnaast willen wij u via deze
weg op de hoogte stellen over
het feit dat juf Daniëlle samen
met haar man Martijn in blijde
verwachting is. Hier willen wij
hen dan ook van harte mee
feliciteren! Het gaat goed met
haar en wij zijn hier dan ook zeer
dankbaar
voor.
Zoals het er nu uitziet zal zij het
schooljaar net niet af kunnen
maken. De laatste 5 weken van
het schooljaar zal zij vervangen
worden door juf Elsa en Juf
Janneke. Juf Elsa zal in deze 5
weken op maandag, dinsdag en
donderdag de vervanger van juf
Daniëlle zijn. Juf Elsa kent de
Schakel goed! Juf Janneke zal
naast de vrijdag die zij nu ook in
deze groep les geeft in deze
periode ook op woensdag de juf
van
groep
0/1
zijn.
Het is voor ons een zegen om te
mogen ervaren dat wij op deze
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wijze de verlofperiode van juf
Daniëlle, als alles normaal
verloopt, mogen invullen.

Liederen




Hier bij mij
Meer en meer
God is tegenwoordig

B-FIT/gym

In het afgelopen halfjaar zijn er
verschillende gastlessen binnen
de groepen gegeven door onze
B-fit coach Alice Franje. De
lessen waren zeer divers. Ze
heeft
bijvoorbeeld
de
onderbouw kinderen allerlei
spelletje aangeboden op het
plein, is in kleine groepjes
theoretisch en praktisch aan de
slag gegaan rondom het thema
voeding en heeft in de hogere
groepen invulling gegeven aan
de gymlessen. Daarnaast heeft
meester Stef in het afgelopen
halfjaar als externe gastdocent
ook weer in alle groepen een
aantal blokken onze gymlessen
voorzien van zijn externe
deskundigheid. Het is mooi om
op deze wijze ook vorm te
mogen geven aan het onderwijs
aan onze kinderen.

Kanjermethode
Juf
Sandra
volgt op dit
moment de
opleiding
Kanjercoördinator. Vanuit
deze
rol
hebben
wij
samen met haar op de studiedag
van afgelopen vrijdag stilgestaan
bij het te maken jaarplan van
2019-2020. Wat doen we nu
waar we zeer tevreden over zijn?
Wat ervaren wij als kracht? Één
ding werd ook nu weer heel
duidelijk, de kanjermethode is
voor ons een onmisbare schakel
binnen ons onderwijsaanbod.
Een veilig pedagogisch klimaat is
voor ons het vertrekpunt voor
alle andere acties. Juf Heidi en
juf
Willemijn
hebben
de
afgelopen maand hun licentie A
inmiddels beide behaald.

AVG wet

Via deze weg willen wij u er
nogmaals op attenderen dat u in
het kader van de AVG wet als
ouders geen schoolfoto’s van
andere kinderen mag delen op
sociale media. Hartelijk dank
voor uw medewerking hierin.

Rapportenavonden
Op 8 februari zullen de kinderen
van groep 3 t/m 8 weer hun
eerste rapport mee naar huis
krijgen. Op 11 februari en 13
februari gaan we graag met alle
ouders hierover in gesprek. Begin
volgende week ontvangt u van
ons de informatie over hoe u zich
hier via PARRO zelf voor in kunt
schrijven. U ontvangt deze keer
dus geen gekozen tijd en dag van
ons. U bent zelf verantwoordelijk
voor de inschrijving op één van
deze avonden en binnen de
aangegeven en beschikbare
tijden. Op deze wijze willen we in
onze proefperiode van Parro,

deze optie van Parro ook graag
testen. Op deze wijze kunnen wij
u als ouder meer keuzevrijheid
bieden. Alvast hartelijk dank voor
uw medewerking hierin. Na dit
alles zullen wij als team besluiten
of wij PARRO definitief willen
invoeren. Wilt u uw mening over
PARRO nog delen met Heidi of
Ingeborg? Dit zouden wij dit zeer
waarderen!
U
kunt
uw
bevindingen over Parro mailen
naar directie@cbsschakel.nl. Uw
informatie nemen wij mee in ons
definitieve besluit. Hartelijk dank
hiervoor!

Vakanties
Hieronder
volgt
het
vakantierooster van 2019-2020.
De MR heeft hierin positief
ingestemd. Het is goed om te
benoemen dat we de data van
de 5 studiedagen voor schooljaar
2019-2020 later met u delen,
aangezien deze planning nog niet
door de MR is goedgekeurd.
Daarnaast zal groep 1 vanuit
onderwijskundig oogpunt vanaf
het volgende schooljaar elke
vrijdagmorgen naar school gaan.
Met deze schooltijdenwijziging
heeft de MR uiteraard ook
ingestemd.
Herfstvakantie
21 oktober t/m 25 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari
Pasen
10 april en 13 april
Meivakantie
27 april 2019 t/m 8 mei
Hemelvaart
21 mei en 22 mei
Pinkstervakantie
1 juni t/m 5 juni
Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus

schoolbibliotheek
Vorig schooljaar is er al gestart
met
het
opschonen
van
onze
schoolbibliotheek. Onze
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lees- mediacoach is hiermee met
hulp van de moeder van Ole en
Lef hard mee aan de slag te gaan.
We zijn nu op het punt gekomen
dat alle boeken zijn uitgezocht en
geactualiseerd zijn. Via deze weg
willen we beide dames bedanken
voor het bewerkstelligen van
deze grote klus!

Zending
De Kerstcollecte heeft maar liefst
€ 220,- opgebracht voor ons
zendingsdoel : het kindertehuis
Baan Mob Rak (Huis van Liefde)
in Thailand. Heel hartelijk dank
daarvoor, ook namens de
Stichting Aroon.
Voor de Kerstvakantie hebben
alle groepen van de Schakel een
mooie kerstkaart gemaakt en
die, met wat foto’s van de
school, naar het kindertehuis
gestuurd. De kinderen van Baan
Mob Rak stuurden ons ook een
prachtige tekening en voor
iedere groep een fotocollage. De
foto’s zijn zeker de moeite van
het bekijken waard. De tekening
hangt in de hang en de foto’s bij
iedere groep.
Regelmatig krijgen we van de
Stichting Aroon nieuwsbrieven,
die we dan graag met u delen.
We hopen op deze manier, als
kinderen, ouders en team van de
Schakel, verbonden te mogen
zijn aan de kinderen en leiding
van Baan Mob Rak. Hartelijk
dank daarom ook aan u, als
ouders, voor het trouw meegeven van het zendingsgeld
iedere maandag.

Komende activiteiten
4-2
8-2
11-2
13-2
22-2
25-2

Maandopening
Rapport mee naar
huis
Rapportenavond
Rapportenavond
Alle groepen zijn
vanaf 12.00 uur vrij
Voorjaarsvakantie

Bijlagen


logopedie

